DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.

Az európai tetők
slágerterméke.
ÖTT DELTA®
RZ

INŐSÉG
-M

ELLEN
Ő

Páraáteresztő alátétfedés –
rendkívüli helyzetekben is bizonyít.
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■ Teljes szarufamagasságot kitöltő
hőszigetelésű
tetőkhöz

■ Új építéshez
és felújításhoz

Tökéletesen száraz
hőszigetelés?
A DELTA®-rendszerben
megbízhat!

Bízza magát a legjobbra:

DELTA®-MAXX

Különlegesen erős anyagfelépít

■ Vízzáró. Megbízható
védelem eső és porhó
ellen

■ Négyzetrácsos
mintázata megkönynyíti a pontos méretre
vágását

■ DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ
SZALAG

P R É M I U M - M I N Ő S É G

■ Kívül:
DELTA®-MAXX
Megállítja a szükségtelen energiaveszteséget.
Megóvja a hőszigetelést az esőtől, porhótól és a
tartós kondenzvíz terheléstől. Ezáltal a hőszigetelés mindig száraz és működőképes marad.
■ Belül:
DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUSZ
Légzáró és párafékező fólia,
hőszigetelő rendszergaranciával. 10 %-kal jobb
hőszigetelés.
100 % lég- és párastopp.

■ Két rétegű fólia.
Egy páraáteresztő PU réteg
és egy nagy szakítószilárdságú, a beépítést könnyítő
flíz kombinációja

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben
előállított, csúcsminőségű termékek.

■ Víztároló réteg a
maradék nedvesség
felvételére és kivezetésére

■ 5 mm széles
tömítősáv a
nedvesség
bejutása ellen

Kiegészítő biztonságot nyújtanak a DELTA®-rendszerelemek.

Nagy szakítószilárdság, lépésállóság.

Tökéletesen vízzáró.

és. Nehezen éghető. Tökéletesen vízzáró.
DELTA®-MAXX ...
■ ... Németországban a legkeresettebb páraáteresztő alátétfedés a teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelkező
tetőkhöz.
■ ... 15 éve bizonyít a tetőszerkezetekben.
■ ... éghetőségi besorolása az EN 13501-1
szerint E osztályú, a DIN 4102 szerint B 1
osztályú, azaz nehezen éghető.
■ ... nagy páraáteresztő képességének
(Sd-érték: kb. 0,15 m) köszönhetően a
helyiség használatából eredő nedvességet
biztonsággal elvezeti a kültér felé.
■ ... hátsó, tömörített flíz oldala gyors és
költségtakarékos beépítést tesz lehetővé.
■ ... négyzetrácsos mintázata megkönnyíti a
fektetést: a bordázat mentén pontosan
méretre vágható.
■ ... a DELTA®-MAXX TITÁN klímafóliával, és
a DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos
membránnal együtt az egyetlen nedvességmegtartó képességgel rendelkező alátétfedés.
■ ... alsó, nedvességtároló rétege rendkívüli
esetekben m2-enként akár 1 liter vizet is
képes felvenni és megtartani. A felvett nedvesség a kültér felé pára formájában kerül leadásra.
■ ... megszabadít a harmatpont számítástól.
■ ... abszolút lépésálló (átszakadási biztonsága kielégíti a
törvényi előírások követelményeit).
■ ... nagy szakítószilárdságú
és tökéletesen vízzáró.
■ ... garantáltan gyorsan és
pontosan fektethető.

DELTA®-MAXX – Németország legkeresettebb alátétfedése, magastetőkhöz.

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!
Kívül ...

Belül ...

... a páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú
DELTA®-MAXX alátétfedés, teljes szarufaközt
kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz.
Nedvességmegtartó réteggel rendelkezik.
Tökéletes hőszigetelés A-tól Z-ig.

... DELTA®-REFLEX légzáró és párafékező
fólia, DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként öntapadó ragasztósávval. Energiatakarékos, nagy
szakítószilárdságú, 4 rétegű, flexibilis fólia.
Hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg.
Véd az elektroszmogtól.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.
Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.

DELTA®-MAXX

DELTA®-kiegészítők

a DELTA®-MAXX alátétfedéshez.

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.
Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.
Anyaga

nagy szakítószilárdságú poliészterflíz páraáteresztő PU réteggel kombinálva.

Alkalmazása

teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel
rendelkező tetőkhöz.

Éghetőség

E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szerint,
B 1 nehezen éghető a DIN 4102 szabvány szerint

Szakítószilárdság

kb. 450/300 N/5 cm,
az EN 12311-1+2 szabvány szerint

Vízzáróság

W 1 vízzáró az EN 13859-1+2 szerint

Sd-érték

kb. 0,15 m

Hőállóság

- 40 °C – + 80 °C

Csapóesőállóság

megfelelt a berlini Műszaki Egyetem
csapóesőállóság vizsgálatán.

Az öregedésállóság
megemelt
követelménye

megfelelt a Német Tetőfedők Országos
Szövetsége termékadatlap 1. táblázatának.

Tömeg

kb. 190 g/m2

Tekercssúly

kb. 14 kg

Tekercsméret

50 m x 1,5 m

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzális ragasztószalag,
praktikus tépőszegéllyel az
összes kül- és beltéri fóliához,
különösen az átlapolások,
áttörések és sérülések leragasztására.

DELTA®-FLEXX-BAND
Nyújtható ragasztó és
tömítőszalag külső és belső
részletképzésekhez.

DELTA®-THAN
Tartósan rugalmas, tubusos
ragasztóanyag, speciális
kaucsukból, kültérben.

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és
napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

DELTA®-rendszer …

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu
A Dörken csoport tagja

... az építtetőnek:
„ ... ez biztosítja, hogy korrekt
áron, optimális megoldást,
tökéletes minőséget kapok,
a legjobb szakemberektől.”

■ Anyagkiírás és részletes
fektetési útmutató a DELTA®termékekhez letölthető,
kinyomtatható a
www.doerken.hu weboldalról,
pdf formátumban.

... a kivitelezőnek:
„ ... ezzel egy kézből megkapom
azt a komplett rendszert, amelylyel az építtető minden igényét
ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:
„ ... nyugodt lehetek, hogy a
tervem a tetőben és a pincében
innovatív és kipróbált termék
rendszerrel, időtállóan kerül
megvalósításra.”

A DELTA® az Ewald Dörken AG. /Herdecke/ bejegyzett védjegye.

A legfontosabbak röviden:

