
3 rétegű, deszkázatra is fektethető alátétfedés.
Innovatív ragasztósáv mindkét szélén.
Páraáteresztő – Sd-érték kb. 0,02 m.
Optimálisan megfelel ideiglenes fedésnek is

DELTA®-NEO VENT PLUSZ  
Tökéletes kombináció a magasabb biztonságért.

DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.

Alátétfedés A ZVDH szerint
Alátétfedés 2.2 ÉMSZ Irányelv
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Nagy biztonság a 2 ragasztósávnak köszönhetően.
Kis tömeg.
 

A magastető specialistája:

DELTA®-NEO VENT PLUSZ  

DELTA® –márkajelzésű, komplett rendszerben előállított termék.

 ■ Nagy szakítószilárdságú 
páraáteresztő PP-flíz fólia 
kombináció

 ■ Integrált ragasztósáv 
mindkét szegélyen  ■ Delta Habszögtömítő

 ■ Strapabíró flíz a hátoldalán

 ■ mindhárom réteg saját  
gyártmány

 ■ matt szürke felülete nem vakít 



■  Páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú
PP-flíz kombinációból áll.

■   Mindkét szegélynél ragasztósávval el-
látott, mely optimális ragasztást tesz 
lehetővé akár kis eltérés esetén is.

■   Gyorsan fektethető: a ragasztás azonnal 
tart, és idővel egyre stabilabb.

■   Kielégíti a ZVDH és az ÉMSZ irányelvet és 
ideiglenes fedésként is használható.

■   A jövőbe mutató, sávos ragasztó szegély 
a felső fólia szélén biztonságos védelmet 
nyújt: minden egyes sáv gátat képez a 
víz visszafolyásával szemben.

■   3 rétegű fóliaként nagy előnye, hogy  
a beépítés során mechanikailag 
terhelhető. A tetőn járás közben nem  
szakad ki.

■   Az alsó flízréteg véd a fűrészelt deszka 
szálkáitól.

■   Matt szürke felülete megakadályozza a 
zavaró fényvisszaverődést.

■   Kis tömegének köszönhetően (135 gr) 
könnyen és biztonságosan fektethető.

■   Előtétfedésként is használható pala,  
szálcement lapok, vagy zsindely alatt.

A legfontosabbak röviden:

Anyaga 3 rétegű tető alátét fólia nagy szakító szi-
lárdságú PP-flíz fóliakombináció, mindkét szegé-
lyén ragasztó sávval.

Alkalmazás Teljes szarufa magasságot kitöltő 
hőszigetelésű tetőhöz deszkázattal, vagy 
deszkázat nélkül. Megfelel a Német Tetőfedő 
Szövetség VDBA-adatlapnak, valamint az 
ÉMSZ: Alátéthéjazatok Tervezési és Kivitelezési 
Irányelvei 2.2-nek.

Éghetőség E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szerint.

Szakítószilárdság
Kb. 270/220 N/5 cm az EN 12311-1+2  
szabvány szerint.

Vízzáróság W1 vízzáró az EN 13859-1+2 szabvány szerint.

Sd-érték kb. 0,02 m

Hőállóság -40 °C - +80 °C.

Rövid idejű maximális 
hőterhelés

+100 °C

Ellenállás csapóesővel 
szemben

Megfelelt, alátét héjazatok csapóeső  
vizsgálata TU Berlin (Berlini Műszaki Egyetem)

Fokozott követelmény az 
elöregedés ellen

 
Megfelelt, ZVDH-termékadatlap 1. táblázat

Tömeg kb. 135 g/m2

Tekercssúly kb. 10 kg

Tekercsméret 1,50 m × 50 m

Javasoljuk, hogy a különböző, esetenként szélsőséges időjárási viszonyok miatt a fóliát mielőbb 
fedjék le. Az ideiglenes fedési funkciót a nyitott idő korlátozza, ezt a termékre helyezett fekteté-
si útmutatóban találja.



DELTA®-MULTI-BAND
Univerzális ragasztószalag, prak- 
tikus tépőszegéllyel az összes kül- és 
beltéri DELTA- fóliához, különösen 
az átlapolások, áttörések és javítá-
sok leragasztására. 

DELTA® HABSZÖGTÖMÍTŐ 
SZALAG SB 60
Tömítő szalag az ellenléc és alátétfó-
lia között a szöghelyek tömítésére, 
egyik oldalán öntapadó felülettel. 
60mm × 30m.

DELTA®-THAN
Tartósan rugalmas, tubusos ragasz-
tóanyag, speciális kaucsukból,  
kültérben.

DELTA®-FLEXX-BAND
Nyújtható ragasztó és tömítőszalag 
külső és belső részletképzésekhez.
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Dörken Kft.

H-1087 Budapest,

Asztalos Sándor u. 12.

Tel.: 06 1 210 6350

Fax.: 06 1 210 6356

E-mail: doerken@doerken.hu

www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti az életét.
Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt:

Delta® - kiegészítők a DELTA®-NEO VENT PLUSZ-hoz.

 ■ Anyagkiírást a DELTA® ter-
mékekhez a www.doerken.hu 
weboldalon talál, ahol részle-
tes fektetési útmutató is meg-
található, kinyomtatható, vagy 
tárolható PDF-formátumban.

 ■ A DELTA® rendszerrel kap-
csolatos tanácsadásunkat a 
tetőhöz (új építés, javítás, újra-
fedés) és száraz pincéhez kérje 
faxon vagy e-mail-ben. 


