DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

DELTA®-MAXX WD

Fólia s vysokou úsporou pre valbové strechy
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Obzvlášť efektívna a hospodárna pokládka vďaka
dvom lepiacim zónam na rubovej strane rolky.
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Ušité na mieru pre valbové strechy:

DELTA®-MAXX WD
Zabezpečuje perfektnú bezpečnosť
a optimalizuje pokládku.

■ Krok 3:
Zvyšok rolky otočiť o 180° a pokračovať v pokládke zľava do prava.
■ Vodotesné, difúzne
otvorené PU povrstvenie

■ Integrované lepiace
zóny na oboch stranách rolky

■ Krok 1:
Rolku rozrolovať z
prava doľava

■ Mriežkované zvýraznenie
pre ľahké a presné strihanie

■ Krok 2:
Rozvinutú rolku na nároži
odrezať podľa nárožnej krokvy

DELTA® - kvalita a značkové produkty z vlastnej produkcie. Spĺňa náročné kritéria nemeckého Cechu strechárov ZVDH.

Menšia spotreba materiálu,
menšie náklady!
Vďaka dvom integrovaným lepiacim zónam
na rubovej strane rolky sa DELTA®-MAXX WD
citeľne lahšie a jednoznačne rýchlešie
pokladá, ako tradičná poistná hydrizolácia.
Zľava do prava a z prava doľava, bez časovej

straty. Takto je strecha okamžite bezpečne
zakrytá a optimálne chránená pred poveternostnými podmienkami. V oblasti nároži a
úžľabí vďaka presnému prírezu nevzniká
zbytočný materiálový odpad. Tu sa dá

■ Krok 2:
Odrezanú rolku otočiť o 180°

■ Vysokopevný a odoloný voči
prepadnutiu polyesterový flís,
ktorý dokáže v sebe zadržať
vlhkosť

okamžite, s priečne odstrihnutou rolkou
pokračovať ďalej v práci. To šetrí množstvo
času a nákladov na materiál!

■ DELTA®-SB 60 na
utesnenie kontralát

■ 5 mm široký tesniaci okraj
zabraňuje vzlínaniu vlhkosti

■ Krok 1:
Rolku z prava doľava
rozrolovať. Rozvinutú
rolku priečne odrezať
podľa nárožnej krokvy.

■ Krok 3:
Pokračovať v pokládke
z ľava do prava

■ Spoje v oblasti nárožia
a úžľabia zlepiť páskou
DELTA®-MULTI-BAND

Vzorová kalkulácia
Valbová strecha 7,5 m x 7,5 m:
7,50 m

Tradičná fólia vrátane príadavku
0,25 m na každú stranu
= 4 x (8,00 + 6,00 + 4,00 + 2,50) m
= 4 x 20,50 m = 82 m = 123 m2
Úspora vďaka DELTA®-MAXX WD
4 pásy fólie od odkvapu po hrebeň

7,50 m

1 roh 0,80 m odpadá
7 + 8 + 8 + 8 rohov (každý 0,80 m)
= 31 x 0,80 m = 24,80 m = 37,20 m2
Spotreba: 123 m2 - 37,20 m2 = 85,80 m2
Úspora materiálu: ca. 30,2 %

2,50 m
4,00 m
6,00 m
8,00 m

■ E fektívna pokládka a nízke stratné vďaka
lepiacim páskam na spodnej strane rolky.
■ Šetrí náklady v oblasti nárožia a úžľabia.
■ Spoľahlivá DELTA®-lepiaca schopnosť.
■ Dlhoročné skúsenosti s fóliou
DELTA®-MAXX.

■V
 oblasti hrebeňa sa dá fólia preložiť a
zlepiť integrovanými páskami, tak že nie
je potrebné žiadne dodatočné lepenie.
■ Pri prípadnom veľkom prekrytí v hrebeni
sa dá odrezaná časť použiť v oblasti
odkvapu.

Technické údaje:
Materiál

Polyesterový flís so schopnosťou zadržať vlhkosť a vodotesné PU povrstvenie. Dve intergrované lepiace zóny na rubovej strane rolky.

Použitie

 re šikmé strechy. Spĺňa kritéria ZVDH v
P
kategórií UDB-A. Vhodná ako dočasné
zastrešenie.

Požiarna odolonosť

Trieda E, EN 13501-1

Pevnosť

ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1+2

Vodotesnosť

Trieda W 1, EN 13859-1+2

Hodnota Sd

ca. 0,15 m, EN ISO 12572

Teplotná odolonosť

- 40 °C až + 80 °C

Odolnosť voči hnanému
dažďu

Odolná, test hnaného dažďa pre poistné
hydroizolácie - TU Berlin

Zvýšená odolonosť voči
starnutiu

Splnené, Produktový list ZVDH, tabuľka 1

Plošná hmotnosť

ca. 190 g/m2

Hmotnosť rolky

ca. 14 kg

Rozmer

50 m x 1,50 m

Vzhľadom na rôzne poveternostné podmienky a rôznu intenzitu slnečného žiarenia, odporúčame plynulý postup prác a rýchlu pokládku strešnej krytiny. Informácie, ako dlho je možné
nechať fóliu bez zakrytia pre funkciu dočasnej strechy, nájdete na rube prebalovej rolky, kde
je uvedený montážny návod.

■V
 ysokozaťažiteľná, vysoko pevná a
odolná voči prepadnutiu.
■ Spĺňa prísne kritéria nemeckého Cechu
strechárov ZVDH a môže byť použitá ako
dočasné zastrešenie.

Príšlušenstvo DELTA®

pre DELTA®-MAXX WD.

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzálna lepiaca páska pre všetky
fólie vo vonkajšom aj vnútornom
prostredí. Zvlášť vhodná na lepenie
presahov, prestupov a na opravy
trhlín.

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 45 944 917
Fax: 02 45 944 918
dorken@dorken.sk
www.dorken.sk
Člen skupiny Dörken

DELTA®-THAN
Trvalo pružné lepidlo v kartuši na
prilepenie a utesnenie fólií DELTA®
v exteriéri (komín, atika atď.)

DELTA®-FLEXX-BAND
Pružná tesniaca a izolačná páska pre
detaily v interiéri a v exteriéri (napr.
vnútorné a vonkajšie rohy).

■■ Ďalšie informácie o
systémoch DELTA® nájdete na
www.doerken.sk, kde sú uvedené aj DELTA®-Detaily pre
spodnú stavbu.

DELTA®-SB 60
Jednostranne lepiaca páska pod
kontralaty z VPE-peny so špeciálnou
impregnáciou na utesnenie klincov.
60 mm x 30 m.

DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.
Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:

