
DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

Zhodnotenie Vašej strechy. S vrstvou absorbujúcou vlhkosť.  
Preverená odolnosť proti prepadnutiu cez fóliu (atest BG).  
Vhodná aj ako provizórne zastrešenie.

DELTA®-MAXX PLUS 
Energeticky úsporná membrána 
Vetrotesná vďaka samolepiacemu okraju.

Ro
čn

á úspora na vykurovaní

až

s DELTA®-MAXX PLUS azlepenými okrajmi

9%



Až o 30 % menšia výmena vzduchu infiltrá-
ciou. Až o 9 % nižšie náklady na vykurovanie.

Počítajte jednoducho s tým najlepším:

DELTA®-MAXX PLUS  

DELTA®-kvalitné značkové produkty z vlastnej výroby. Vyhovujúce prísnym kritériám nemeckého Cechu strechárov ZVDH.

 ■ Vysoko pevná polyes-
terová textília, schopná 
nasať vlhkosť, extrémne 
pevná proti prepadnutiu.

 ■ DELTA®-REFLEX

 ■ DELTA®-SB 60 pre utesnenie  
prierazov klincov kontralát

 ■ Vetrotesný spoj vďaka integ-
rovanému samolepiacemu 
okraju 

 ■ Rastrovaný povrch pre 
ľahšie a presnejšie rezanie

 ■ Vodotesné difúzne  
otvorené PU povrstvenie

DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána pre novostavbu

 ■ 5 cm široký samolepiaci 
okraj bráni vzlínaniu  
vlhkosti

DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná 
membrána pre rekonštrukcie



■   Nová dimenzia úspory energie. Až o 30 % 
menšia výmena vzduchu medzi fóliou a 
tepelnou izoláciou. Až o 9 % menšie ná-
klady na vykurovanie (vypočítané podľa 
výskumu v podkrovnom byte o ploche 
100 m2 v Mníchove).

■   Vďaka špeciálnej textílii a povrstveniu je 
vysoko zaťažiteľná (450/300 N/5 cm) a 
extrémne bezpečná pri chodení po streš-
ných latách. S atestom BG.

■   Spĺňa požiadavky pravidiel nemeckého 
Cechu strechárov ZVDH (Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks) a 

môže byť použitá ako dočasne zastrešenie.
■   Hladšia štruktúra spodnej textílie 

 umožňuje rýchlejšiu a tým cenovo 
 výhodnejšiu pokládku.

■   Pokládka je zjednodušená mriežkovým 
povrchom: presné a rovné rezanie fólie.

■   Spolu s DELTA®-MAXX X, DELTA®-MAXX 
WD a DELTA®-MAXX je opatrená vrstvou 
schopnou nasať vlhkosť. 

■   V extrémnych situáciách dokáže nasať až 
1l vlhkosti/m2, ktorá potom postupne 

prestupuje do exteriéru.
■   Ponúka bezpečnú ochranu proti drevo-

kaznému hmyzu. Chemická ochrana dre-
va nie je podľa DIN 68800 viac potrebná.

■   Pri strechách, ktoré nie  sú zateplené až 
do hrebeňa, vytvára uzatvorenú spodnú 
vrstvu. Bezpečné uloženie krytiny, proti 
účinkom nasávania vetra.

■   PLUS pre Vás – spoľahlivosť preverená 
viac ako 20 ročnými skúsenosťami.

■   Je vhodná aj na debnenie.

Technické údaje:

Materiál  Vysoko pevná polyesterová tkanina schopná 
akumulácie vody s difúzne otvoreným  
vodotesným polyuretánovým povrstvením  
s tesniacim samolepiacim okrajom.

Použitie  Pre zateplené šikmé strechy na celú výšku 
krokvy. Vhodná aj ako dočasné zastrešenie. 
Zatriedenie podľa ZVDH: UDB-A

Požiarne vlastnosti 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 odolnosť - 40 °C až + 80 °C

Krátkodobé maximálne 
teplotné zaťaženie materiálu

 
+ 120 °C

Odolnosť voči hnanému 
dažďu 

 
Odolná, test hnaného dažďa TU Berlín.

Zvýšená odolnosť 
voči starnutiu 

 
Splnené, podľa Výrobkového listu ZVDH, tab.1.

Hmotnosť ca. 190 g/m2

Hmotnosť rolky ca. 14 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. Montážny 
návod je tiež na www.dorken.sk, ako aj certifikáty a prehlásenie o vlastnostiach.
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Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.
Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:

Príšlušenstvo DELTA® pre DELTA®-MAXX PLUS.

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

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

DELTA®-THAN
Trvalo pružné lepidlo v kartuši na 
prilepenie a utesnenie fólií DELTA®  
v exteriéri.

DELTA®-FLEXX-BAND
Pružná lepiaca páska pre zakonče-
nie a utesnenie detailov vo vnútor-
nom aj vonkajšom prostredí. Zvlášť 
vhodná na riešenie detailov streš-
ných okien, odvetracích potrubí a 
prestupov káblov. 

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

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


