
DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort. 
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Wskazówki do układania
� 1. Przy dostosowanej wysokości uszczelnienia roz-

wija się membranę na ścianę. Przy wyższych
uszczelnieniach układa się z góry na dół. W tym ce-
lu odcina się pas nożem poprzecznie do rolki na
wymaganą długość. Strona z włókniną zwrócona
jest zawsze do gruntu. Jeśli ostateczny poziom te-
renu nie jest jeszcze ustalony, mocowanie następu-
je powyżej izolacji. Dlatego membrana musi być
mocowana ok. 10 cm wyżej niż uszczelnienie ścian.
Po zasypaniu membranę docina się na górnym 
poziomie gruntu i montuje PROFIL DO FOLII 
WYTŁACZANYCH DELTA®. Na dole membrana
kończy się na rurze drenażowej. Opaska drenażowa
winna być otoczona naokoło trwale filtrującym 
materiałem o grubości min. 15 cm.

� 2. Jeśli ostateczny poziom terenu jest ustalony,
membrana może być mocowana za pomocą
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP. Następnie może być
wsunięty PROFIL DO FOLII WYTŁACZANYCH
DELTA®.

� 3. DELTA®-TERRAXX może być także mocowany na
płytach izolacji perymetrycznej, które muszą być
dobrze sklejone z izolacją ścian piwnicy. W tym ce-
lu należy wkręcić min. 1 DELTA®-TERRAXX-DYBEL
na m2 przez membranę w płytę izolacyjną o grubo-
ści min. 60 mm. Zwracać uwagę na warstwowe za-
sypywanie i zagęszczanie.

� 4. Zakładkowaną membranę wsunąć pod gładki
brzeg zakładkowy poprzednio ułożonego pasa. 
Paski zabezpieczające klej ściągnąć i skleić oby-
dwie membrany.

� 5. Przy zewnętrznych narożach zgiąć membranę
wzdłuż linii krawędzi. Świetliki z tworzywa osadzać
bezpośrednio na membranie. Otwory okienne wy-
ciąć później. Jeśli świetliki są już zamontowane, na-
ciąć dokładnie poziomo na ich dolnym brzegu i raz
pionowo w środku.

� 6. Przy zastosowaniu płyt izolacji perymetrycznej ja-
ko górne zakończenie montować DELTA®-TERRAXX
PROFIL.
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� System ochrony
i drenażu

� Do izolacji pe-
rymetrycznych
i uszczelnień od-
pornych na nacisk

� Do pionowych
zastosowań
w wysokim 
budownictwie


