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

DELTA®-MAXX PLUSZ

Az értékesebb tető.
Nedvességtároló képességgel.
Átszakadási biztonsága kielégíti a
törvényi előírások követelményeit.
Alkalmas ideiglenes fedésként is.
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Energiatakarékos membrán

%

a DELTA®-M
AXX PLUS
Zszal és a cs
atlako
leragasztá zások
sával

■ Alátétfedés

■ Teljes szarufamagasságot kitöltő
hőszigetelésű
tetőkhöz

■ Új építéshez
és felújításhoz

Szélzáró tető?
A DELTA®-rendszerrel
megvalósíthatja
álmait!

Válassza egyszerűen a legjobbat:

DELTA®-MAXX PLUS

Akár 30 %-kal alacsonyabb leveg
DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán új építéshez:

■ Rácsos mintázatú, a
könnyű és pontos méretre
vágás érdekében.

P R É M I U M – M I N Ő S É G

■ Kívül:
DELTA®-MAXX PLUSZ
Energiatakarékos membrán.
Mint egy széldzseki zipzárja működik a
DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos
membrán átlapolásainak leragasztása.
Ezzel kizárja a külső hideg levegő bejutása
által okozott jelentős energiaveszteséget.

■ DELTA®-REFLEX
■ DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ
SZALAG az ellenléc szegezési
helyeinek tömítésére.

■ Belül, új építésnél:
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUSZ
Lég- és párazáró fólia, hőszigetelő rendszergaranciával. 10 %-kal jobb hőszigetelés.
100 % lég- és párazárás
■ Belül, felújításnál:
DELTA®-NOVAFLEXX/DELTA®-Sd-FLEXX
lég- és párazáró fólia.
Beépítését abban az esetben javasoljuk, ha a
tetőszerkezet már korábban elkészült, és a
belső oldal bontását el akarjuk kerülni.
Sd-értéke a levegő nedvességtartalma szerint
egész felületén vagy pontszerűen, 5 m és 0,2 m
között változik.

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben
előállított, csúcsminőségű termékek. Szavatosság letétbe helyezve a Német Tetőfedők
Országos Szövetségénél (ZVDH).

■ Vízzáró,
páraáteresztő
PU-réteg.

■ Öntapadó
ragasztószegélyének
köszönhetően szélzáró

DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán felújításhoz:

■ Nagy szakítószilárdságú, lépésálló,
nedvességmegtartó
képességgel rendelkező
poliészterflíz

■ 5 mm széles
tömítőszegély nehezíti
a nedvesség bejutását

Részletképzés tetősíkablak beépítésnél.

Védőfóliát lehúzni. Átlapolást összenyomni. Kész.

Rendkívül terhelhető és abszolút lépésálló.

SZ energiatakarékos membrán

gőcsere-érték. Kb. 9 %-kal kevesebb fűtésköltség.
DELTA®-MAXX PLUSZ
energiatakarékos membrán ...
■ ... újszerű energiamegtakarítást jelent.
30 %-kal alacsonyabb levegőcsereérték.
9 %-kal kevesebb fűtésköltség.
(Az energiatakarékossági számítások egy
müncheni, 100 m2-es tetőtéri lakáson mért
adatok alapján készültek.)
■ ... speciális rétegének köszönhetően
rendkívüli módon terhelhető, nagy szakítószilárdságú (kb. 450/300 N/5 cm), és
extrém lépésálló.
■ ... hátsó, tömörített flíz oldala költségtakarékos, egészen gyors beépítést tesz lehetővé.
■ ... négyzetrácsos mintázata megkönnyíti a
fektetést: a bordázat mentén egyszerűen és
pontosan méretre vágható.
■ ... a DELTA®-MAXX fóliával együtt Németország egyetlen nedvességmegtartó képességgel rendelkező alátétfedése.
■ ... 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.
■ ... biztos védelmet nyújt a fát károsító
rovarok ellen, így kémiai
favédelem nem kötelező
(DIN 68800–2).
■ ... a nem beépített tetőcsúcsok esetében zárt alátétfedést jelent, ezért a cserépfedéseknél alkalmazott
rögzítőelemek darabszáma
csökkenthető vagy elhagyható, mivel a szél nyomó és
szívó hatása nem érvényesül
túlzott mértékben.
■ ... 15 éve bizonyít a tetőszerkezetekben.

A DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán könnyen és biztonságosan fektethető.

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

Belül ...

... a páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú,
nedvességmegtartó réteggel rendelkező
DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán. Nagyobb hővédelem a legkisebb részletig.

... DELTA®-REFLEX lég- és párazáró fólia, öntapadó ragasztósávval DELTA®-REFLEX PLUSZként. Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú, 4 rétegű, flexibilis fólia. Hővisszaverő,
fűtési energiát takarít meg. Bizonyítottan véd
az elektroszmogtól. Hőszigetelő rendszergaranciával.

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

DELTA®-MAXX PLUSZ DELTA®-kiegészítők
A legfontosabbak röviden:
Anyaga

nedvességmegtartó képességgel rendelkező
poliészter flíz, vízzáró és páraáteresztő PU-réteggel
kombinálva, öntapadó ragasztósávval ellátva.

Alkalmazása

Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű
tetőkhöz. A Német Tetőfedő Szövetség (ZVDH)
alátéthéjazat termékadatlapja alapján „A”
kategóriájú alátétfedés, kielégíti az ideiglenes
tető követelményeit.

Éghetőség

E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szerint.

Szakítószilárdság

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

Vízzáróság

W1 vízzáró az EN 13859-1+2 szerint

Sd-érték

kb. 0,15 m, EN ISO 12572

Hőállóság

- 40 °C – + 80 °C

Csapóesőállóság

megfelelt a berlini Műszaki Egyetem
csapóesőállóság vizsgálatán.

a DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membránhoz
A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.
Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzális ragasztószalag, praktikus
tépőszegéllyel, az összes kül- és beltéri DELTA® fóliához.

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

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

... 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.”

Az öregedésállóság
megemelt
megfelelt a Német Tetőfedő Szövetség
követelménye
termékadatlap 1. táblázatának.
Tömeg

kb. 190 g/m2

Tekercssúly

kb. 14 kg

Tekercsméret

50 m x 1,50 m

Javasoljuk, hogy a különböző, esetenként szélsőséges időjárási
viszonyok miatt a fóliát mielőbb fedjék le.

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

DELTA®HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG
Egyoldalán öntapadó tömítőszalag
az ellenléc szegezési helyeinek
tömítésére. 60 mm x 30 m.

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

energiatakarékos membrán

