
DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort. 
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Wskazówki do układania
� 1. DELTA®-PT układać pionowo. Jako górne i dolne

zakończenie przymocować dyblami DELTA®-PT-
PROFIL. Na dole można montować DELTA®-PT-
PROFIL także powyżej listwy przypodłogowej ze
względu na lepsze możliwości sprzątania.

� 2. Mocować dyblami w pionie i poziomie co 
ok. 30 cm. Zaczynać w środku pasa folii w obydwie
strony, aby uniknąć wybrzuszeń. Jeżeli wiercenie
trafi na próżnię, otwór zamknąć dyblem lub masą
uszczelniającą, aby uniknąć utworzenia mostka.

� 3. Pasy są zakładane na ok. 20 cm na brzegu bez
tkaniny. Na zakładach obydwa pasy muszą być ra-
zem wprowadzone do profilu. Dopiero wtedy można
ten rejon folii profilowanej przymocować dyblami.

� 4. Warstwa tynku nie powinna stworzyć żadnych
mostków do wilgotnej ściany piwnicy. Na rogach
unikać styków. Przepusty rurowe, kontakty, drzwi
itd. zabezpieczyć folią lub masą uszczelniającą
przed tworzeniem mostków.

� 5. Tynku nie narzucać, lecz nakładać kielnią 
w dwóch warstwach. Druga warstwa może być na-
kładana dopiero wtedy, kiedy pierwsza zwiąże. Mo-
gą być stosowane tynki gipsowe (ale nie w pomie-
szczeniach ze stałym obciążeniem wodą natryskową
lub przy wilgotności powietrza ponad 90%) i tynk
wapienny (tylko słabo naprężające tynki, a przy
większych powierzchniach stosować siatkę z włókna
szklanego, aby uniknąć pęknięć skurczowych). 

� 6. Płyty z gipskartonu układać bez DELTA®-PT-
PROFIL. Stworzyć możliwość wymiany nasiąknięte-
go wilgocią powietrza na dole i na górze przy po-
mocy szczeliny 1 cm.

O dalsze szczegóły instrukcji układania możecie pytać
naszego doradcy technicznego.
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DELTA®-PT

� System 
renowacji

� Do tynków 
gipsowych 
i wapiennych

� Do ścian 
od wewnątrz

1 2

3 4

5 6


