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

3 rétegű anyag integrált öntapadó ragasztószegéllyel.
Vízzáró és robusztus.
Ideális a szarufa feletti hőszigetelésű tetőkhöz.

DELTA®-PVG PLUSZ 
Extra plusz a deszkázatra.

ÚJ!  
Most még erősebb!



Kitűnő csúszás- és kopásállóság.
Ideális a szarufa feletti hőszigetelésű tetőkhöz.

Könnyen elérhető biztonság:

DELTA®-PVG PLUSZ  

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított csúcsminőségű termékek.

 ■ DELTA®-REFLEX –  
lég-és párazáró fólia

 ■ Öntapadó ragasztószegély, 
mindkét oldalon

 ■ A DELTA®-PVG fektethető 
közvetlen a palafedés alá, mint 
előfedő lemez

 ■ Szarufa feletti hőszigetelés 
DELTA®-MAXX POLAR-ral

 ■ DELTA®-PVG PLUSZ, deszkázatra 
fektethető előfedő lemez, valamint  
légzáró és párafékező réteg egyben

 ■ Különleges, csúszás-  
és kopásálló felület

 ■ 80 - 240 mm-es  
hőszigetelő tábla



■   Egyedülálló BiCo technológia. A sűrűbb szálel-
rendezés gondoskodik a nagyobb szilárdság-
ról és a magasabb UV védelemről.

■   DELTA®-AMS technológia. Víz- és szélzáróság, 
valamint aktív lélegző funkció a tető tökéletes 
védelme érdekében.

■   Öntapadó ragasztószegélyének köszönhetően 
ideális kiegészítője a szarufa feletti hőszigete-
lésnek, így a szükséges légzáró- és párafékező 
réteg is rögtön a helyére kerül.

■   Három rétegű fólia, két nagy szakítószilárdsá-
gú PP-flíz között egy párafékező réteg.

■   Vízzáró, megbízható védelmet nyújt porhó, 
por és eső ellen. A deszkázat biztonsággal  
kiszárad. Hasonlóan jó tulajdonságokkal  
rendelkezik alátéthéjazatként is.

■   Speciális felülete lépés- és kopásállóságot  
garantál.

■   Előfedő lemezként is használható pala, szálce-
ment lapok vagy zsindely alá.

■   150 g/m²-es tömege kényelmesen könnyűnek 
számít, a bitumen alapanyagú fedésekhez  
képest. Ezáltal nő a fektetési teljesítmény, 
csökkennek a költségek.

■   Éghetősége az EN 13501-1 szerint E.  
■   Öntapadó ragasztószegély nélkül DELTA®-PVG-

ként is kapható.

A legfontosabbak röviden:

Anyag  PP-flíz fóliakombináció, vízzáró középső  
réteggel. Mindkét szegélyén öntapadó  
ragasztósávval.

Felhasználási terület Szarufa feletti hőszigetelés alá, illetve teljes 
deszkázatú átszellőztetett magastetőkhöz.

Éghetőség
E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szabvány 
szerint

Szakítószilárdság
kb. 380/240 N/5 cm, az EN 12311-1+2  
szabvány szerint

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

Sd-érték kb. 20 m

Hőállóság - 40 °C + 80 °C

Tömeg kb. 150 g/m2

Tekercssúly kb. 12 kg

Tekercsméret 50 m x 1,50 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a 
fóliák minél előbbi befedése. 

Kitűnő csúszás- és kopásállóság.
Ideális a szarufa feletti hőszigetelésű tetőkhöz.

Hosszútávú öregedés 
elleni védelem

Szélzáró

Kiengedi a  
nedvességet

Vízzáró

Csapóeső álló

Magasabb  
UV védelem

Légzáró
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 ■ Anyagkiírás és részletes  
fektetési útmutató a DELTA®  
termékekhez pdf-formátumban 
a www.doerken.hu weboldalon 
található, letölthető, kinyom-
tatható.

Dörken Kft.

Asztalos Sándor u. 12.

H-1087 Budapest

Tel.: +36 1 210 63 50

Fax: +36 1 210 63 56

doerken@doerken.hu

www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzális ragasztószalag, praktikus 
tépőszegéllyel az összes kül-és  
beltéri DELTA-fóliához, különösen az 
átlapolások, áttörések és sérülések 
leragasztására.

DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ  
SZALAG SB60
Tömítő szalag az ellenléc és  
alátétfólia között a szöghelyek  
tömítésére, egyik oldalán öntapadó 
felülettel. 60 mm x 30 m.

DELTA®-THAN
Tartósan rugalmas, tubusos  
ragasztóanyag, speciális kaucsukból, 
kültéri használatra.

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

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-PVG PLUSZ-hoz.


