
DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort. 
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Wskazówki do układania
� 1. Podłoże musi być gładkie, stabilne, wolne od

pyłu oraz wystarczająco nośne. Przejście na płytę
podłogową należy wykonać jak zaokrąglenie.
Podłoża mineralne zagruntować preparatem grun-
tującym DELTA®-THENE. Powłokę gruntującą na-
nieść bez przerw i pozwolić jej wystarczająco wy-
schnąć. Przy temperaturach poniżej + 5 °C do 
- 5 °C musi być użyty preparat gruntujący na zi-
mnie DELTA®-THENE.

� 2. Przed położeniem DELTA®-THENE na wszystkie
detale jak wewnętrzne i zewnętrzne stropy, przepu-
sty rurowe i zaokrąglenia nakleić docięte paski lub
taśmy wzmacniające (np. DELTA®-THENE-BAND 
T 300) w taki sposób, żeby wszystkie zagrożone
miejsca po zakończeniu układania były pokryte
dwoma warstwami. Szerokość pasków ok. 30 cm.

� 3. Uciąć pożądaną długość DELTA®-THENE i zrolo-
wać. Potem odciągnąć papier ochraniający na po-
czątku membrany. Układać DELTA®-THENE od góry
do dołu nie dopuszczając do tworzenia pęcherzy
powietrznych, naklejać od środka pasa do brzegów
całopowierzchniowo i mocno docisnąć.

� 4. Na naroża zewnętrzne należy następnie nakleić
szerokie na 30 cm paski lub podstawowe pasy
membrany założyć z obydwu stron ok. 15 cm za
naroże. Wszystkie zakłady przyłączenia i zakończe-
nia obrobić dokładnie i docisnąć.

� 5. Przy pionowym układaniu musi być dodatkowo
mechanicznie umocowana górna krawędź, np.
przez przybicie gwoździ z szerokim łbem co 50 cm.

� 6. Górna krawędź powinna być po tym dodatkowo
zabezpieczona za pomocą DELTA®-BAND, listwy
ochronnej lub brzegowej szyny tynkowej. Przy sto-
sowaniu taśm DELTA®-BAND przy mineralnych
podłożach należy je wcześniej posmarować prepa-
ratem gruntującym DELTA®-THENE. Listwy ochron-
ne lub szyny tynkowe winny być montowane bez-
pośrednio po położeniu membrany.

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

� System
uszczelniania

� Do ścian
i podłóg

� Wysokie
budownictwo
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