
Nejvyšší možná ochrana proti požáru,  
vlhkosti a extrémním povětrnostním vlivům.

DELTA®-FOXX PLUS 
Mimořádná pojistná hydroizolace s ještě lepšími lepicími okraji.

DELTA® chrání  hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.
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Speciální způsob lepení. Velmi robustní. 
Neoslepující povrch.

Extra třída pro bedněné střechy:

DELTA®-FOXX PLUS

DELTA®-kvalitní a značkové výrobky z vlastní produkce. Splňuje náročná kritéria německého Cechu pokrývačů ZVDH.

■  Integrované 
samolepicí okraje na 
obou stranách pásu

■  Vodotěsné disperzní 
difuzně otevřené povrstvení 
na vysoce pevné speciální 
textilii z PES

■  Ideální spodní struktura 
 zhuštěných vláken pro pokládku 
na bednění

■  DELTA®-SB 60/80



■   Jedinečná technologie BiCo. Vyšší hustota 
vláken zabezpečuje vyšší pevnost a 
 výrazně vyšší ochranu proti UV záření.

■   DELTA-AMS® Technologie. Vodotěsná, 
větrotěsná i schopnost dýchat – funkce 
pro optimální ochranu střechy.

■   DELTA®-AdTec – Technologie lepení.  
Dlouhodobě teplotně stabilní a vysoce 
odolné stárnutí.

■   Patentovaná technologie lepení na obou 
stranách pásu: horní pruh šíře 8 cm, a 
spodní pruh o šířce 4 cm se vždy přilepí- 
lepidlo do lepidla.

■   Bezpečná ochrana, přesah není nutné 
přesně vyměřovat.

■   Šetří čas i náklady při pokládce: slepené 
okraje drží okamžitě a s časem stále více.

■   Optimální hmotnost a rubustnost díky 
hmotnosti 270 g/m2.

■   Splňuje požadavky Cechovních předpisů 
a lze ji použít i pro dočasné zakrytí střechy.

■   Vysokou hmotnost nosné textilie a 
 pevné povrstvení ocení řemeslník při 
 pokládce.

■   Zaručuje svými difuzními vlastnostmi 
 postupné odvětrání zbytkové vlhkosti ze 
střechy (Sd ca. 0,02m).

■   Speciální akrylátové povrstvení pro trva-
lou vodotěsnost.

■   Velmi robustní fólie poskytuje vysokou 
odolnost proti oděru a roztržení.

■   S neoslepujícím povrchem.
■   Pod názvem DELTA®-FOXX k dodání bez 

samolepicích okrajů.
■   15-ti letá záruka funkčnosti znamená ješ-

tě více jistoty pro řemeslníka, investora i 
projektanta.

* dle záručních podmínek a vystaveného záručního listu.

Dlouhodobě odolná 
stárnutí

Větrotěsná

Vyšší teplotní 
 odolnost

Ideální pro  extrémní 
povětrnostní 

 podmínky

Vodotěsná

S lotosovým efektem

Difuzně otevřená

Nejvyšší ochrana 
proti UV záření

S 15-ti letou  
zárukou *

Těsná proti větrem 
hnanému dešti

Odolná proti 
 propadnutí



■   Zajišťuje ve spojení se systémovými do-
plňky DELTA® možnost provedení dešti 
odolného podstřeší * (DELTA®-PREN, 
DELTA®-SB 60/ 80,m DELTA®-FLEXX- 
BAND a DELTA®-THAN)

■   Renomované zkušební ústavy zatřídily 
fólii v kombinaci se systémovými doplň-
ky DELTA® jako dešti odolné.

■   Úspěšně splnila zkoušky Technické uni-
verzity v Berlíně – test větrem hnaného 
deště.

■   K použití při sklonu střechy až o 8°nižším 
než je bezpečný sklon a jednom zvýšeném 
požadavku.

■   Spolehlivě těsná – i při zpřísněném testu 
dynamickým zatížením deštěm s  
2.700 mm/m2 po dobu 3 hodin.

■   Dlouhodobá spolehlivost v přesazích, 
napojeních a detailech.

■   Spolehlivá ochrana proti nečistotám a 
vlhkosti díky oběma lepicím zónám v 
přesazích (viz obr. 1) 

■   Ve štítové hraně se vede až nakonec 
bednění, kde se vytáhne nebo přetáhne 
až na lať.

■   Pokládá se průběžně přes úžlabí, nároží i 
hřeben. Před položením kontralatí se na 
fólii přilepí těsnicí pásky pod kontralatě 
(DELTA®-SB 60 nebo 80 mm).

■   V okapové hraně musí být zakončena na 
okapovém plechu a přilepena pomocí 
DELTA®-PREN.

■   Nepoužívat chemicky impregnované 
dřevo.

Dešti odolné podstřeší – třída těsnosti 2
Difuzně otevřené řešení pro střechy s nízkým sklonem

* Difuzně otevřené řešení DELTA®-FOXX se výborně 
osvědčilo za 15 let používání v praxi. Odchyluje se 
ovšem od řešení nedifuzních konstrukcí v Pravidlech 
Cechu. Na toto odchýlení doporučujeme v nabídkách 
upozornit.

Technická data:

Materiál vysoce pevná speciální PES textilie s difuzně otevřeným 
vodotěsným akrylátovým povrstvením a integrovanými 
samolepicími okraji po obou stranách pásu

Použití pro zateplené šikmé bedněné střechy na celou výšku 
 krokví, odpovídá klasifikaci ZVDH – UDB-A a USB-A. 
Vhodná i pro dočasné zakrytí.

Reakce na oheň třída B-s1, d0

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

Vodotěsnost třída W1, EN 13859-1

Hodnota Sd ca. 0.02 m

Teplotní odolnost -40 °C, EN 13859-1, odst. S.2.9
+80 °C, EN 13859-1, odst. S.2.10 

Krátkodobé maximální teplotní 
zatížení fólie 

 
+ 150 °C

Odolnost větrem hnanému dešti splněno, Test větrem hnaného deště pro pojistné  
hydroizolace – TU Berlín

Zvýšené požadavky na stárnutí splněno, dle výrobkového listu ZVDH, Tab.1

Hmotnost ca. 270 g/m2

Hmotnost role ca. 20 kg

Rozměr role 50 m x 1,50 m

Vzhledem k rozdílným povětrnostním podmínkám a různé intenzitě slunečního záření doporučujeme plynulý 
postup prací a rychlou pokládku střešní krytiny. Informace o tom, jak dlouho je možné nechat fólii bez zakrytí pro 
funkci dočasné střechy, najdete na rubu přebalové role, kde je uveden i montážní návod. 



Jednička ve fóliích na bednění  v Německu –  
nejvyšší spolehlivost díky dvěma lepicím 
okrajům!

■   Rychlejší, lepší a cenově výhodnější 
 pokládka díky patentované technologii 
lepidla v pruzích po obou stranách pásu.

■   Nový způsob provedení lepicího okraje v 
horní části. Každý jednotlivý proužek 
 lepidla je bariérou proti vnikající vlhkosti.

■   Optimální lepení bez nutnosti  
přesného vyměřování přesahu.

■   Dodatečná ochrana proti vlhkosti a 
 prachu v obou lepicích  okrajích, kdy  
oba jsou překryty ochrannou fólií.

25 %
více lepidla na m2
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DELTA®-PREN
Husté tekuté lepidlo k lepení detailů 
a přesahů pásů DELTA®-FOXX.

DELTA®-THAN
Trvale pružný tmel ze speciálního 
kaučuku. Pro exteriér.

DELTA®-SB 60/80
Jednostranně lepicí těsnicí páska k 
utěsnění perforací od kontralatí.  
Šíře 60 nebo 80 mm.

DELTA®-FLEXX-BAND
Průtažná těsnicí páska pro řešení 
detailů v exteriéru i interiéru.

Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.
Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni: 

Příslušenství DELTA® pro  DELTA®-FOXX PLUS.
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Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2

CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

Tel.: 261 221 576,

 261 005 200

Fax: 261 223 725

dorken@dorken.cz

www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

 ■ Další informace o systémech 
DELTA® najdete na  
www.doerken.cz, kde jsou  
uvedeny i DELTA®-Detaily pro  
šikmé střechy.


