
DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.
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DELTA®-VENT S PLUS
a dřevovláknitá tepelná izolace 

Účinná kombinace 

DELTA®-VENT S PLUS
■ přes krokve a nebo na bednění
■ spolehlivé slepení přesahů pásů díky dvěma integrovaným lepicím okrajům
■ hospodárné provedení vzduchotěsné vrstvy
■ perfektní utěsnění i složitých detailů pomocí DELTA®-LIQUIXX
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  Člen skupiny Dörken

Ideální pojistná hydroizo-
lace k položení na bednění i bez něj a jako 
vzduchotěsná vrstva.3 funkce,2 vrstvy, 1 fólieVzduchotěsná – větrotěsná – pojistná 

hydroizolace 

 Perfektní těsnění detailů a 
složitých napojení pomocí 
DELTA®-LIQUIXX



D
EL

TA
® 

je
 re

gi
st

ro
va

ná
 o

ch
ra

nn
á 

zn
ám

ka
 fi

rm
y 

Ew
al

d 
D

ör
ke

n 
AG

, H
er

de
ck

e.

Příslušenství DELTA® 

DELTA®-LIQUIXX
Pastovitá funkční hmota pro vzdu-
chotěsné napojení složitých detailů 
v interiéru a exteriéru u šikmé stře-
chy. Společně se speciální textilií 
DELTA®-LIQUIXX GT 15 univerzálně 
použitelná, rychle a snadno se 
nanáší štětcem.

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzální lepicí páska s nejvyšší 
lepicí schopností. Pro všechny fólie 
DELTA® ve vnitřním i vnějším pro-
středí.

 

DELTA®-THAN
Trvale pružné lepidlo ze speciální-
ho kaučuku. V kartuších nebo „salá-
mech“. Pro exteriér.

DELTA®-SB 60
Jednostranně lepicí těsnicí páska k 
těsnění perforací vznikajících přibí-
jením kontralatí.

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

DELTA®-VENT S PLUS – přehled vlastností

Materiál  3-vrstvá střešní fólie z pevné a difuzně otevřené 
kombinace polypropylénového filmu a ochran-
ných textilií s integrovanými lepicími okraji po 
obou stranách pásu.

Požární vlastnosti třída E, EN 13501-1

Pevnost ca. 270/220 N/5 cm, EN 12311-1

Vodotěsnost třída W 1, EN 13859-1+2

Hodnota Sd ca. 0,02 m

Odolnost větrem  
hnanému dešti  splněna, testováno TU Berlín

Hmotnost ca. 150 g/m2

Hmotnost role ca. 11 kg  

Rozměr role 50 m x 1,50 m

Vzhledem k různým povětrnostním podmínkám a rozdílnému zatížení UV záření 
všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií. Hranice 
vystavení povětrnosti bez zakrytí v případě použití jako pomocné zakrytí jsou uvedeny 
na výrobku na přiloženém montážním návodu. 

Doporučujeme:

DELTA®-VENT S PLUS – 
dvojnásobná ochrana 
u členitých střešních ploch.

Dodatečně splňuje požadavky větrotěsné 
pojistné hydroizolace (UDB-A) na 
dřevovláknité tepelné izolaci.

Silný partner ve Sdružení výrobců dřevovláknitých tepelných izolací:

 Perfektní utěsnění i 
složitých detailů pomocí  
DELTA®-LIQUIXX

Ideální i jako 
fasádní pás u 
fasád s uzavřený-
mi spárami


