
Ideálna ako difúzne otvorené, dažďu odolné podstrešie –  
trieda 2. Vodotesné, difúzne otvorené disperzné  
povrstvenie. Veľká odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.
Optimálna k vytvoreniu dočasného zastrešenia.

DELTA®-FOXX PLUS 
Mimoriadná ochrana vďaka inovatívnym lepiacim zónam.

Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. Chráni hodnoty.
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Špeciálny systém lepenia. Veľmi robustná, 
pevná. Ideálna pre veľmi nízke sklony striech.

Extra trieda pre debnené strechy

DELTA®-FOXX PLUS

DELTA® – kvalita a značkové produkty z vlastnej produkcie. Spĺňa požiadavky nemeckého Cechu strechárov ZVDH.

■  Integrované  
lepiace zóny na 
oboch stranách

■  Vodotesné, difúzne 
 otvorené, disperzné povrstvenie 
na vysokopevnom PES flíse

■  Ideálne vlastnosti pre pokládku 
vďaka zhustenej flísovej štruktúre

■  DELTA®-SB 60



■   s 15 - ročnou zárukou funkčnosti*. 
Funkčnosť preverená používaním v praxi 
od roku 1997

■   Jedinečná technológia BiCo. Vyššia 
hustota vlákien spodného flísu zabezpe-
čuje zvýšenú pevnosť a omnoho vyššiu 
UV ochranu.

■   Technológia DELTA-AMS®. Vodotesná, 
vetrotesná a zároveň  paropriepustná 
funkcia pre optimálnu ochranu strechy. 

■   Má po oboch stranách integrované lepiace 
oblasti: Horná lepiaca oblasť zaberá s 8 cm 
skoro kompletné miesto prekrytia, spod-
ná lepiaca plocha leží so 4 cm vždy v le-
piacom poli.

■   Šetrí čas a peniaze spracovateľov:  
Lepiaci spoj drží okamžite a je s časom 
stabilnejší. 

■   Spĺňa požiadavky nových pravidiel ne-
meckého Cechu strechárov ZVDH a môže 
byť použitá ako dočasné zastrešenie.

■   Ponúka s 270 g/m2 optimálnu bezpeč-
nosť pokládky. 

■   Vďaka vysokej plošnej hmotnosti  
nosného flísu a pevného povrstvenia 
sa obzvlášť s fóliou dobre pracuje.

■   Svojou veľmi dobrou priepustnosťou 
vodnej pary (hodnota Sd ≤ 0,02 m) zaru-
čuje odvedenie vlhkosti zo strešnej kon-
štrukcie. 

■   Vďaka vodoodpudivému disperznému 
povrstveniu je dlhodobo spoľahlivo  
vodotesná.

■   Je neobyčajne robustná a odolná voči 
oderu. 

■   Zhustená flísová štruktúra zabezpečuje 
ľahkú pokládku a ťahanie aj po ostrých 
okrajoch debnenia.

■   Vzhľadom k svojmu povrstveniu neosl-
ňuje ani pri extrémnom slnečnom žiare-
ní.

■   Ako DELTA®-FOXX bez integrovaných 
 lepiacich okrajov.

* Pri dodržaní požiadaviek pre poskytnutie záruky na 
www.dorken.sk

Dlhodobá ochrana 
proti starnutiu

Vetrotesná

Zvýšená teplotná 
odolnosť

Ideálna pre extrémne 
poveternostné situácie

Vodotesná

S lotosovým  
efektom

Difúzne otvorená

Najvyššia  
UV ochrana

S 15-ročnou  
zárukou * 

Vodotesná, odolná 
hnanému dažďu, 

vetrotesná

Bezpečná proti 
 prepadnutiu



■   Zabezpečuje v spojení s DELTA®-
Sytémovými komponentmi  
(DELTA®-PREN, DELTA®-SB 60,  
DELTA®-FLEXX-BAND a DELTA®-THAN)  
realizáciu dažďu odolného   
podstrešia – trieda 2, podľa nemeckého 
Cechu strechárov ZVDH.

■   V kombinácií s DELTA®-Systémovými  
komponentmi je od renomovaných 
skúšobných inštitútov zaradená ako  
vodotesná.

■   Bola úspešné testovaná v TU-Berlín na 
bezpečnosť proti hnanému dažďu. 

■   Aj pri náročnejšom teste dažďa  
(2700 mm/m2 za 3 hodiny) zostáva 
spoľahlivo tesná.

■   Ponúka ako celok trvalú ochranu aj v  
detailoch.

■   Zabezpečuje vďaka dvom lepiacim 
zónam optimálnu ochranu proti špine a 
vlhkosti.

■   V oblasti odkvapu musí byť vyvedená a 
prilepená pomocou DELTA®-PREN u na 
odkvapový plech. 

■   Pred montážou kontralát je nutné 
nalepiť na fóliu v mieste krokiev tesniacu 
pásku DELTA®-SB 60.

Dažďu odolné podstrešie – trieda 2
Difúzne otvorené riešenie pre nízke sklony striech

To najdôležitejšie v krátkosti:

Materiál Vysoko pevná polyesterová tkanina s difúzne otvoreným 
vodotesným disperzným povrstvením s integrovanými 
lepiacimi zónami po oboch stranách.

Použitie  Na debnené šikmé strechy zateplené na celú výšku krokvy. 
Spĺňa požiadavky nemeckého Cechu strechárov ZVDH pre 
zaradenie UDB-A. Vhodná ako dočasné zastrešenie.

Požiarne vlastnosti Trieda B-s1, d0 

Pevnosť  ca. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1

Vodotesnosť Trieda W1 (DIN EN 13859-1)

Hodnota Sd ≤ 0,02 m

Teplotná odolnosť – 40 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.9 
+ 80 °C, EN 13859-1, Abs. 5.2.10

Krátkodobé teplotné 
zaťaženie materiálu

 
+ 150 °C

Odolnosť voči 
hnanému dažďu

 
Odolná, test hnaného dažďa TU Berlín.

Zvýšená odolnosť
voči starnutiu

 
Splnené, podľa Výrobkového listu ZVDH, tab.1.

Hmotnosť ca. 270 g/m2

Hmotnosť rolky ca. 20 kg

Rozmer rolky 50 m x 1.50 m

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternostných podmienok a slnečného žiarenia všeobecne doporučujeme 
plynulý pracovný postup a rýchle zakrytie našich fólií. Časové hranice vystavenia voľným poveternostným pod-
mienkam pri funkcii dočasného zastrešenia sú uvedené na príbalovom letáku fólie alebo v montážnom návode. 
Montážny návod je tiež na www.dorken.sk, ako aj certifikáty a prehlásenie o vlastnostiach.



Poistná hydroizolácia na debnenie číslo 1  
v Nemecku – Najvyššia bezpečnosť vďaka  
2 lepiacim zónam!

■   Rýchlejšia, lepšia a cenovo výhodnejšia  
pokládka vďaka lepiacim zónam na 
oboch okrajoch.

■   Novodobý systém lepenia v pásoch,  
v hornej časti rolky: každý jednotlivý 
pás vytvára bariéru proti vode. 

■   Optimálne zlepovanie pásov bez nut-
nosti „na centimeter“ presnej pokládky.

■   Dodatočná ochrana pred vlhkosťou a 
nečistotami v oboch lepiacich 
 oblastiach, vďaka prekrytiu lepidla 
ochrannou fóliou.

25 %
viac lepidlana m2

O
VE

RENÁ DELTA®-KVALITA

NOVINKA!

Vylepšená, patentovaná 
 technológia lepenia v pásoch



DELTA®-PREN
Tekuté špeciálne lepidlo na lepenie 
presahov a lepenie na odkvapový 
plech.

DELTA®-THAN
Trvalo pružné lepidlo v kartuši na 
prilepenie a utesnenie fólii DELTA® 
pre väčšiu bezpečnosť v miestach 
zakončení.

DELTA®-SB 60
Jednostranne lepiaca tesniaca páska 
na utesnenie prierazov klincov pod 
kontralatami. 60 mm x 30 m.

DELTA®-FLEXX BAND
Pružná lepiaca páska pre zakončenie 
a utesnenie detailov vo vnútornom 
aj vonkajšom prostredí. Zvlášť  
vhodná na riešenie strešných okien, 
odvetracích potrubí a prestupov 
káblov. D
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Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky. 

Príslušenstvo DELTA® pre DELTA®-FOXX PLUS.

Dörken SK s.r.o.

Nádražná 28

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02 45 944 917

dorken@dorken.sk

www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

 ■ Detailné montážne návody k 
produktom DELTA® sú dostupné 
na www.dorken.sk 


