DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

DELTA®-MAXX POLAR
Systémy pro šikmé střechy
Podklady pro plánování

Stav: prosinec 2018

Dörken – náskok díky kompetenci.
Už více než 125 let.

■2

OVĚŘ
E

ků plní Dörken už více než 125 let a za tu
dobu je silným a spolehlivým partnerem
pro projektanty, architekty, obchodníky a
řemeslníky.
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NÁ

ALITA
KV

Dva obsáhlé programy. Díky inovativním
nápadům vyvinuté a vyrobené na nejmodernějších zařízeních: vysoce kvalitní
výrobky společnosti Dörken pro střechy a
spodní stavbu jsou měřítkem spolehlivosti,
dlouhé živostnosti a úspory energií. Pro naši
firmu z vestfálského městečka Herdecke je
každodenním povinností nabízet našim
zákazníkům vysokou kvalitu výrobků a
individuální řešení. Tyto požadavky zákazní-

Vaše nejkratší cesta k nám

Certifikov
aná
podle

DIN
ISO 9001

Technické poradenství:
tel: 602 319 093
Obchodní poradenství:
Z+J Čechy tel: 602 319 092
S + V Čechy tel: 602 383 009
Praha
tel: 602 267 821
Morava
tel: 602 319 094
e-mail: dorken@dorken.cz
internet: www.dorken.cz
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DELTA®-MAXX POLAR – přehled

Dörken nabízí s DELTA®-MAXX POLAR systémová řešení pro novostavby i rekonstrukce střech. Pro DELTA®-MAXX POLAR platí
podle DIN 4108-10 zatřídění pro oblast
použití DAD (=vnější tepelná izolace střech
a stropů, chráněná proti povětrnosti, tepelná izolace pod krytinou).
Díky jedinečnému nakašírovanému neklouzavému povrchu je zaručena rychlá, časově
úsporná a bezpečná pokládka.
V případě kombinací skladeb je třeba
zohlednit možnost zabudování vlhkosti.
S tím úzce souvisí i potřeba použití dřeva
s normativní vlhkostí. Dále ve skladbách
s kombinacemi různých izolantů rozhodně
doporučujeme provést tepelně technický
výpočet a vlhkostní bilanci.

Tepelně izolační desky z tvrzené polyuretanové pěny (PUR / PIR), které se vyrábějí
podle DIN EN 13165, mají vynikající tepelně
izolační schopnosti. Již při nízkých tloušťkách izolačních desek lze dosáhnout velmi
dobrých tepelně technických hodnot. Přes
nízkou hustotu vykazuje tvrzený polyuretan velmi vysoké mechanické odolnosti. Je
vysoce zatížitelný a může tedy při použití
jako nadkrokevní tepelně izolační systém
přenést zatížení střešní krytinou, sněhem i
větrem.
V zásadě se u střešních konstrukcí rozlišují tři druhy zateplení: zateplení pod krokvemi, mezi krokvemi a nad krokvemi. Nebo
jejich vzájemné kombinace. Při zateplené mezi krokvemi činí poměr krokví v závislosti na jejich rozteči 10 – 12 % z plochy.
Protože dřevo vede lépe teplo než tepelná
izolace, tvoří krokve slabé místo, tak zvané
tepelné mosty.
Se zateplením nad krokvemi je dřevo
překryto shora tepelnou izolací a tím je ve
střeše méně slabých míst. Se stejnou tloušťkou tepelně izolační hmoty se dosáhne asi
o 30 % lepších tepelně izolačních vlastností, nebo lze až 30 % tepelně izolační hmoty
ušetřit, aby se dosáhlo stejného efektu.

DELTA®MAXX POLAR SP
Tloušťka desek
v mm

Technické a fyzikální vlastnosti
■ DELTA®-MAXX POLAR SP
Nadkrokevní prvek z polyuretanu pro
kombinaci pokládky s mezikrokevním
zateplením. Oboustranně kašírovaný
minerálním vláknem, shora opatřen difuzně
otevřenou pojistnou hydroizolací se
samolepicími okraji.
■ DELTA®-MAXX POLAR MV
Nadkrokevní tepelně izolační desky
z polyuretanu oboustranně kašírované
minerálním vláknem, shora opatřeny
difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací
se samolepicími okraji.
■ DELTA®-MAXX POLAR AL
Nadkrokevní tepelně izolační desky
z polyuretanu oboustranně kašírované
hliníkovou fólií, shora opatřeny difuzně
otevřenou pojistnou hydroizolací se
samolepicími okraji.

DELTA®MAXX POLAR MV

DELTA®MAXX POLAR AL

RT
[m2 · K/W]

Hodnota U*
[W/(m2 · K)]

RT
[m2 · K/W]

Hodnota U*
[W/(m2 · K)]

RT
[m2 · K/W]

Hodnota U*
[W/(m2 · K)]

1,72

0,520

–

–

–

–

80

2,96

0,316

3,48

0,272

100

3,70

0,256

4,35

0,220

120

4,62

0,208

5,22

0,185

140

5,39

0,179

6,09

0,159

160

6,15

0,157

6,96

0,140

180

6,92

0,140

7,83

0,125

200

7,69

0,127

8,70

0,112

220

8,49

0,115

9,57

0,102

240

9,23

0,106

10,44

0,094

50

* Počítáno s odporem tepla na straně interiéru Rsi 0,1,

■ 4 na straně exteriéru Rse 0,1.

Poznámky
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Řešení pro novostavby

U novostavby poskytuje zateplení nad
krokvemi DELTA®-MAXX POLAR kromě
výborných tepelně izolačních vlastností i
možnost tzv. pohledového krovu, kde je
celý krov přiznaný v interiéru. Takové řešení prostoru pod střechou přináší zcela jiný
pohled na bydlení v podkroví.

■■ tepelně izolační desky
DELTA®-MAXX POLAR MV/AL
tl. 100 – 240 mm
■■ vzduchotěsná vrstva
DELTA®-PVG PLUS

■■ pohledové bednění
■■ pohledový krov
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Řešení pro rekonstrukce

U mnohých střech provedených v minulosti
je potřebná rekonstrukce ať již z důvodu
nesprávného návrhu a realizace jednotlivých vrstev (parozábrana, tepelná izolace,
pojistná vrstva) nebo z důvodu nedostatečného tepelně izolačního komfortu (např.
nové požadavky norem, dotační programy
na zateplení apod.) I v takových případech
je DELTA®-MAXX POLAR správným řešením.

Střechy s kombinací zateplení mezi a
nad krokvemi
U rekonstrukce střechy se stávajícím zateplením je třeba posoudit stav zabudované
parozábrany a tepelné izolace. Systémové
řešení DELTA® umožní řešení z exteriéru bez
zásahu dovnitř. V takovém případe je vždy
nutné použít parobrzdu se zabudovaným
"vlhkostním senzorem" DELTA®-NOVAFLEXX

a to obalením krokví zvenku. Prostor mezi
krokvemi se vyplní minerální izolací a
překryje se přes krokve tepelně izolačními
deskami DELTA®-MAXX POLAR. Skladba a
tloušťky se zvolí podle tepelně technického
výpočtu.

■■ teple izolační desky
DELTA®-MAXX POLAR SP/MV/AL
tl. 50 – 240 mm
■■ sanační parobrzda
DELTA®-NOVAFLEXX obalená
okolo krokví z vnější strany

■■ tepelná izolace
mezi krokvemi
■■ původní vnitřní obklad / omítka
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Střecha bez zohlednění mezikrokevního
prostoru.
V tomto případě se střecha demontuje až
po vnitřní obklad. Po odstranění původní
tepelné izolace a parotěsné zábrany se na
krokve položí vzduchotěsná vrstva DELTA®PVG PLUS na níž se přímo pokládají tepelně
izolační desky DELTA®-MAXX POLAR, jejichž
tloušťka se zvolí podle tepelně technického
výpočtu. Celá rekonstrukce probíhá z vnější
strany bez zásahu do interiéru.

■■ vzduchotěsná vrstva
DELTA®-PVG PLUS

■■ tepelně izolační desky
DELTA®-MAXX POLAR AL/MV
tl.100 – 240 mm

■■ krokve
■■ vnitřní obklad / omítka
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Úspora energie detailně

Je třeba zabránit vzniku tepelných mostů
v okrajových částech střechy jakým jsou
např. okapová hrana, štít, střešní nástavby
apod. Příklady řešení jsou v další části mezi
detaily.

Perfektní izolace v zimě.

Schéma pokládky

Pokládka v úžlabích a nárožích.
Doporučuje se připravit si šablonu s odpovídajícím sklonem úžlabí nebo nároží. Díky
šabloně se přenesou všechny řezy desek
DELTA®-MAXX POLAR stejně. Odřezky se
podle velikosti mohou použít na jiném
místě střechy.
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Perfektní příprava

Před pokládkou
Nejprve je třeba rozhodnout, zda se bude
postupovat podle požadavků norem, např.
ČSN 730540, nebo podle vyšších požadavků ( např. podmínek dotačních programů) a
jaká nadkrokevní tepelná izolace bude použita. Zda se bude tepelně izolovat jak prostor
nad krokvemi, tak i mezi krokvemi, se rozhoduje podle konkrétního objektu. U čistě nadkrokevního řešení se nabízí možnost nechat
krov viditelný a ponechaný v teplém interiérovém prostředí. Přitom leží parotěsná zábrana
nad krokvemi. V případě rekonstrukce s dodatečným mezikrokevním zateplením se položí sanační parobrzda DELTA®-NOVAFLEXX
shora a obalí se jí i krokve. Je třeba obzvláště dobře vybírat použité materiály z hlediska
jejich fyzikálních vlastností a tlouštěk izolantů. Doporučuje se provést výpočet střechy na
kondenzaci a bilanci vodní páry. Velmi důležité
je vzduchotěsné napojení vzduchotěsné vrstvy – parotěsné zábrany/ parobrzdy – na všechny ukončující a prostupující konstrukce jakou
je štítové zdivo, napojení na zdivo u okapové
hrany, komín, odvětrání kanalizace atd.
Viditelný krov
Při tomto provedení se pohledový vnitřní
obklad (dřevěné bednění, sádrokartonové
desky apod.) pokládá na krokve nebo mezi
krokve. Pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy
se na bednění položí parotěsná zábrana
DELTA®. Tato fólie se navzájem vzduchotěsně slepí a napojí na všechny prostupy a
detaily tak, aby byly splněny všechny podmínky vzduchotěsnosti konstrukce. K tomu
se použijí systémové doplňky z programu
DELTA®-Těsnicí program. Při pokládce
DELTA®-MAXX POLAR na bednění je nutné
ve štítové stěně a v okapové hraně část
bednění vynechat, aby se dalo vzduchotěsně zakončit parotěsnou zábranu na nosném zdivu. Parotěsná zábrana pak podle
druhu pokládky celé skladby přechodně
chrání konstrukci před účinky povětrnosti
do té doby, než je položen systém DELTA®MAXX POLAR s nakašírovanou pojistnou
hydroizolací. Ta pak tuto úlohu převezme.
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Krov s obkladem z interiéru
Při tomto provedení jsou nebo budou
krokve obloženy z interiérové strany
(dřevěný obklad, sádrokarton apod.).
Krov pak není vidět.
Přenos zatížení
Přenos zatížení ze střešní krytiny, sněhu a
větru je zajištěn schválenými systémovými
vruty DELTA® a kontralatěmi. Zde jsou třeba
kontralatě o min rozměru 40 x 60 mm.
Podle objektových zvláštností může nastat
požadavek na použití kontralatí i o větších
průřezech.

Požadovaný úhel pro kotvení desek do
krokví pomocí systémových vrutů DELTA®
je 65°+/- 5°. Tím jsou zajištěny tahové síly a
přeneseny do krokví. Při použití systémových vrutů. DELTA® není nutné kontralatě
ani krokve předvrtávat.
Zajištění odolnosti proti sání větru se
provádí také systémovými vruty DELTA® –
ty se šroubují kolmo k e krokvím.
Rozteč a počet systémových vrutů DELTA®
se řídí podle statických požadavků.

Pokládka
Desky DELTA®-MAXX POLAR se pokládají
v řadách rovnoběžně s okapovou
hranou s přesahem min k vnější straně
obvodového zdiva. Pokládka se provádí
od okapu ke hřebeni, drážka směřuje vždy
k hřebeni. Pro minimalizaci tepelných
mostů je lépe pero na straně okapové
hrany prvních desek odříznout. Pro osazení
první řady desek v okapové hraně a případné kotvení okapových žlabů by měly
být přikotveny okapové fošny nebo klíny.
V okapové hraně se přesah nakašírované
fólie na deskách položí na zatahovací plech,
okapnici nebo napojovací pás. Všechny

další části se pokládají s posunem spár o
min. 20 cm. Je nutné, aby všechny spoje
pero-drážka byly navzájem důkladně spojeny a aby se zabránilo tvorbě tepelných
mostů. Podélné a příčné přesahy fólie na
deskách DELTA®-MAXX POLAR jsou opatřeny samolepicími okraji. Navzájem jsou
tedy desky slepeny. Odříznutá část desky
z první řady může být použita jako počáteční deska následující řady. Když jsou desky
položeny, provádí se jejich kotvení přes
kontralatě. Je třeba dbát na to, že vruty
musí mít minimální odstup 12 cm od konce
kontralatě.

Spáry vzniklé řezáním v místech úžlabí,
nároží, hřebeni, u prostupů apod. se vyplní
PUR-montážní pěnou nebo jiným vhodným
izolačním materiálem a přelepí se pomocí
DELTA®-MAXX POLAR Napojovacího pásu.
Při práci dbejte na dodržování zásad bezpečnosti práce.
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Akustika

Zvukový útlum
Vedle tepelné izolace objektu je také důležitý útlum vnejšího hluku a přenos hluku
mezi oddělenými obytnými prostory.
Zvukový útlum obvodové konstrukce, jakou
je i šikmá střecha, zavisí na mnoha
faktorech. V první řadě je rozhodující odolnost proti pronikání zvuku, tedy akustická

mají průběžnou střešní konstrukci, se hluk
nešíří jen přes dělicí stěny, ale i střechou.
Správné řemeslné provedení kontrsukcí s
tvrzenými deskami z PUR/PIR požadavky
norem nejen splní, ale i překročí.

izolace. V České republice se požadavky
zvukové izolace zabývá ČSN 73 0532 a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (Nařízení vlády o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací). Zde jsou stanoveny přípustné hladiny hluku. U bytových jednotek
umístěných vedle sebe v podkroví, podobně jako u řadových rodinných domů, které

Požadované hodnoty zvukové izolace podle ČSN 73 0532
chráněný prostor
hladina zvuku 2 m
před fasádou

obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách, koleje apod
od 6:00 h do
22:00 h

od 22:00 h do
06:00 h

od 6:00 h do
22:00 h

Operační sály

ordinace

pokoje v
hotelech a
penzionech

od 22:00 h do
06:00 h

POžadovaná hodnota zvukové izolace obvodových plášťů R’w v [dB]

LAeq,2m v [dB(A)]
≤ 40

30

30

> 40 až ≤ 45

30

30

> 45 až ≤ 50

30

30

30

33

30

30

30

> 50 až ≤ 55

30

33

30

38

30

30

30

> 55 až ≤ 60

30

38

30

43

30

33

30

> 60 až ≤ 65

33

43

33

48

33

38

30

> 65 až ≤ 70

38

48

38

(53)

38

43

33

> 70 až ≤ 75

43

43

43

48

38

> 75 až ≤ 80

48

(48)

(48)

(53)

43

Tabulka znázorňuje požadovaný zvukový
útlum šikmé střešní konstrukce v závislosti
na využití obytného prostoru, času užívání a
míry okolního hluku.
Bohužel není možné zvukový útlum spočítat na základě vlastností jednotlivých vrstev
skladby jako při výpočtu hodnoty U.
Vlastnosti obvodové konstrukce se
zkoumala na modelech 1:1 v laboratořích
jako tzv. ověřená hodnota zvukového
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nemocniční pokoje

 tlumu RwP v decibelech. tato forma
ú
zkoušky je žádoucí, protože tlumení zvuku
je závislé na souhrnu všech akustických
komponentů konkrétní stavební konstrukce.
A protože se v minulosti prováděly výzkumy
na mnoha skeletových konstrukcích, lze si
vybrat velké množství konstrukčních variant.
V další části je výběr obvyklých střešních
konstrukcí s uvedenou ověřenou hodnotou
zvukového útlumu pro danou skladbu.

Ukazuje se, že kombinace mezikrokevního a
nadkrokevního zateplení dosahuje velmi
dobré hodnoty zvukového útlumu a je i zřetelné, že hodnoty prakticky nejsou závislé
na objemové hustotě nadkrokevního zateplení.

a) skladba s nadkrokevním zateplením
S dodatečnými opatřeními je možné dosáhnout podobně nebo stejné hodnoty zvukového útlumu, jakých se dosahuje u skladeb
mezikrokevního zateplení.
Č.

Skica

Skladba/pořadí vrstev

RwP
[dB]

Zdroj

Hodnota U
[W/m² · K]

1

PUR Nadkrokevní
izolace

▰ Skládaná střešní krytina
▰ Laťování a kontralatě
▰ PUR izolační deska s nakašírovanou pojistnou
hydroizolací, tl. 100 mm
▰ Parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva)
▰ dřevěné bednění pero-drážka ≥19 mm
▰ krokve

36

[2]

0,21

2

PUR Nadkrokevní
izolace v
kombinaci s
elastickou
vrstvou

Varianta 1 navíc s dodatečnou elastickou
vrstvou na spodní straně
▰ tvrdá pěnová deska nahoře
na spodní straně skladby:
▰ deska z minerální vlny
▰ nebo elastifikovaný polystyren

42

[2]

0,18

3

PUR - Deska s
interiérovým
obkladem

▰ Betonová střešní krytina
▰ Střešní latě 30 x 50 mm + kontralatě 40x60mm
▰ PUR deska 100 mm s pojistnou hydroizolací
▰ Parotěsná zábrana
▰ Vzduchová mezera 140 mm
▰ Laťování 30 x 50 mm ▰ Heraklit 25 mm
▰ Sádrová omítka 18 mm

53

[1]

0,23

RwP
[dB]

Zdroj

Hodnota U
[W/m² · K]

b) Původní skladba se sanační nadkrokevní deskou.
V porovnání se skladbou mezikrokevního zateplení se dosáhnou podobné hodnoty útlumu.
Č.

Skica

Skladba/pořadí vrstev

4

Minerální
izolace mezi
krokvemi +
PUR nadkrokevní deska

▰ Betonová skládaná krytina. ▰ střešní latě 30 x 50 mm
▰ kontralatě 40 x 60 mm ▰ pojistná hydroizolace
▰ PUR deska 50 mm ▰ minerální vlna 140 mm
▰ parotěsná zábrana ▰ laťování 30 x 50 mm
▰ sádrokarton 18 mm

50

[1]

0,15

5

Minerální vlna
mezi krokvemi
+ nadkrokevní
dřevovláknitá
deska

▰ Betonová skládaná krytina ▰ střešní latě 30x50 mm
▰ kontralatě 40 x 60 mm ▰ pojistná hydroizolace
▰ dřevovláknitá deska 52 mm ▰ minerální vlna 200 mm
▰ parotěsná zábrana ▰ laťování 24 x 48 mm
▰ sádrovláknitá deska 10 mm

49

[1]

0,17

c) Původní skladba
Tato skladba dosahuje velmi dobrých zvukově izolačních vlastností, ale tepelně izolační vlastnosti nedosahují normových hodnot.
Č.
6

Skica
Minerální vlna
mezi krokvemi

Skladba/pořadí vrstev
▰ Betonová skládaná krytina ▰ Střešní latě 30 x 50 mm
▰ Kontralatě 30 x 50 mm ▰ Pojistná hydroizolace
▰ Minerální vlna 200 mm ▰ Parotěsná zábrana
▰ Laťování 24 x 48 mm
▰ Sádrovláknitá deska

RwP
[dB]

Zdroj

Hodnota U
[W/m² · K]

52

[1]

0,22

[1] Závěrečná zpráva výzkumu F2525; Zvuková izolace střechy a střešních oken, Fraunhofer IRB, 03.03.2008
[2] Závěrečná zpráva výzkumu T 3090, Příloha 3, integrace dřevěných a skeletových staveb do nové DIN 4109.
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Požární ochrana
s plní třídu požární odolnosti REI 30 dle
DIN EN 13501-2.

Desky DELTA®-MAXX POLAR je možné
od tloušťky 100 mm použít pro všechny
obvyklé stavební konstrukční varianty a

Příklady konstrukcí pro splnění třídy požární odolnosti REI 30
1

4

3

9

6

1

10

11

Příklad 1

3

4

6

9

1

7

8

Příklad 2

5

9

1

2

4

7

6

Materiál

Krytina

břidlice
plechová krytina

4

9

8

Příklad 3

Popis vrstvy

2

6

DELTA®-FOXX / DELTA®-TRELA

3

Střešní latě

podle požadavků

4

Kontralatě

min. 40 mm x 60 mm

3.

4.
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

3

5

Bednění

desky na bázi dřeva ≥ 22 mm, ≥ 500 kg/m

6

Teplená izolace s
integrovanou pojistnou
hydroizolací

DELTA®-MAXX POLAR MV / DELTA®-MAXX POLAR AL;
min. tloušťky 100 mm

7

Parotěsná zábrana

DELTA®-PVG PLUS

■

■

■

8

Bednění

profilovaná prkna z jehličnanů ≥19 mm na krokvích
nebo desky na bázi dřeva ≥19 mm na krokvích

■

■

■

■

■

■

■

9

Krokve

dřevo z jehličnanů nebo lepené dřevo, rozteč <1 m

■

10

Parotěsná zábrana

DELTA®-REFLEX

■

11

Vnitřní obklad

profilovaná prkna s jehličnanů tl. ≥19 mm pod krokvemi nebo
sádrokarton tl. ≥12,5 mm na laťování ≥ 30 mm x 50 mm nebo
sádrovláknité desky tl. ≥10 mm na laťování ≥ 30 mm x 50 mm.

■

Příslušentví:
■ DELTA®-Systémové vruty – vruty pro
bezvadné kotvení jednotlivých desek s
ohledem na statické zatížení
■ DELTA®-ŠABLONA pro kotvení
systémových vrutů v potřebném úhlu
■ DELTA®-POLAR-NAPOJOVACÍ PÁS –
samolepicí. Pro vytvoření všech detailů,
jako hřeben, úžlabí a nároží, i pro
všechna napojení a prostupy.
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2.

■

vlnité desky
Pojistná vrstva

8

Příklad skladby

pálené nebo betonové tašky
2

7

Příklad 4

1.
1

5

■ DELTA®-MULTI-BAND
■ DELTA®-INSIDE-BAND
■ DELTA®-FLEXX-BAND
■ DELTA®-SB 60 – páska pro těsnění
kontralatí, samolepicí, k zajištění těsnosti
od perforací hřebíky, resp. šrouby pod
kontralatěmi.
■ DELTA®-PAROTĚSNÉ ZÁBRANY:
• DELTA®-PVG PLUS/DELTA®-PVG
• DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
• DELTA®-NOVAFLEXX
• DELTA-Sd-FLEXX

■ DELTA®-TIXX, lepidlo v kartuších nebo
"salámech" pro vzduchotěsné zakončení
parotěsných zábran na zdivu, dřevu
apod.
■D
 ELTA®-LIQUIXX, viskózní pastovitá
těsnicí hmota pro vzduchotěsná napojení
parotěsných zábran DELTA® na zdivu,
dřevu a složitých detailech.

Systémové střešní detaily
Řešení okapové hrany
Zakončení parotěsných zábran DELTA® bez
protažení okolo krokví.
Pokud se pokládá parotěsná zábrana nad
krokvemi a krokev je zároveň ukončená
nosnou stěnou, je zakončení v okapové
hraně velmi snadné. Pás se potom bez
přerušení táhna až k k vnější omítnuté
straně nosné zdi. Je-li žádoucí mít malý
přesah střechy, mohou se okapové žlaby
kotvit na předsazené kontralatě, které
ovšem musejí mít odpovídající pevnost.
Kontralatě by pak měly být nahrazeny
stejně silnými fošnami. V místech, kde se
očekává vyšší množství sněhu se ovšem
toto řešení nedoporučuje.

Je-li vyžadován větší přesah střechy, respektive krokve jsou vytaženy přes obvodové
stěnu, může se použít například nastavení
krokve v úrovni tepelně izolačních desek.
Toto prodloužení krokve se přikotví tak, aby
přeneslo očekávané zatížení. Před tímto
nastavením krokve tepelně izolační desky
DELTA®-MAXX POLAR končí. Vzniklé spáry
se utěsní pomocí montážní pěny nebo
jiným vhodným tepelně izolačním
materiálem a překryjí se pomocí DELTA®POLAR-Napojovacího pásem.
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Systémové střešní detaily
Řešení v
okapové hraně
Napojení parotěsných zábran/ parobrzd
na probíhajících krokvích mimo obvodovou stěnu
U nadkrokevního zateplení se pokládají
parotěsné zábrany DELTA® na krokvích,
u okapové hrany se vede mezi krokvemi
dolů a pak se vzduchotěsně zakončí na
omítnutém obvodovém zdivu. Vzduchotěsné zakončení se provede pomocí těsnicí
pastovité hmoty DELTA®-LIQUIXX. U malého
přesahu střechy v okapové hraně mohou
být tepelně izolační desky položeny až
k okraji krokví. Desky DELTA®-MAXX POLAR
by měly být přetaženy tak, aby tvořily s již
provedeným nebo plánovaných zateplením
fasády nepřetržitou zateplenou obálku
budovy. Pokud nevychází rozměrově, aby
byly desky DELTA®-MAXX POLAR dovedeny
až k hraně krokví, doplní se tepelně izolační
materiál a překryjí se dodatečně izolační
fólií DELTA®.

Napojení parotěsných zábran/ parobrzd
DELTA při rekonstrukci střechy
Provádí-li se tepelná izolace ve dvou
vrstvách – tedy jak mezi krokvemi, tak i na
krokvích, pokládá se sanační parobrzda
DELTA®-NOVAFLEXX nebo DELTA®-Sd-FLEXX
z vnější strany střechy obalením přes krokve
a na obvodové stěně se zakončí pomocí
systémových doplňků DELTA®-LIQUIXX
nebo DELTA®-TIXX.
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Řešení ve štítu
Napojení parotěsných zábran / parobrzd
DELTA® na štítové stěně
Bednění u štítové stěny se přeruší, aby
se dalo provést vzduchotěsné zakončení
parotěsné zábrany. Výhodné je, pokud je
vrchol štítové stěny hladký pro vzuchotěsné
přilepení. Pokud hladký není, je třeba
korunu zdiva omítnout. Při větším přesahu
střechy je hospodárné, když desky DELTA®MAXX POLAR tvoří s již hotovou nebo
následně provedenou tepelnou izolací
fasády celistvou tepelně izolační obálku.

Při menším přesahu střechy se přesahující
spodní bednění provede pod střešními
latěmi. I zde je výhodné, pokud zateplení
střechy i fasády tvoří tepelně izolační
obálku.
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Systémové střešní detaily
Štítová stěna
U rekonstrukcí se také musí parotěsné
zábrany/ parobrzdy vzduchotěsně zakončit
na omítnutém nebo omítkou vyrovnaném
podkladu.
K tomu se použije buď hmota DELTA®LUQUIXX nebo tmel DELTA®-TIXX.

Střešní okno
Parotěsné zábrany/parobrzdy se dovedou
až k rámu střešního okna nebo předhotovenému ostění a na ní se vzduchotěsně
přilepí. Pokud je střešní okno opatřeno
parotěsnou "košilkou", přilepí se parotěsná
zábrana /parobrzda k ní pomocí DELTA®MULTI-BAND. Před montáží oplechovací
sady střešního okna se všechna napojení na
okno izolují pomocí samolepicího DELTA®POLAR-Napojovacího pásu. Nad oknem se
vytvoří fóliový okap nebo se osadí odvodňovací prvek, který může být součástí oplechovací sady střešního okna a tím se
případná stékající voda odvede do sousedního krokevního pole, které není přerušeno
oknem nebo jinou překážkou.
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Profesionální práce na šikmé střeše
Hřeben a nároží
V hřebeni a nároží se místa řezu desek
utěsní např. polyuretanovou izolační pěnou,
nebo jiným vhodným tepelně izolačním
materiálem a následně se přelepí DELTA®POLAR-Napojovacím pásem.
U rekonstrukce je třeba sanační parobrzdu
DELTA®-NOVAFLEXX přetáhnout přes
hřeben/ nároží a následně vzduchotěsně
slepit s parobrzdnou fólií z protilehlé strany
střechy, aby vznikl ucelený vzduchotěsný
systém.
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Profesionální práce na šikmé střeše
Řešení úžlabí
V úžlabí se místa řezu desek utěsní např.
polyuretanovou izolační pěnou, nebo jiným
vhodným tepelně izolačním materiálem a
přelepí se DELTA®-POLAR-Napojovacím
pásem. Ten se na tepelně izolační desky
plnoplošně přilepí. Podpůrná konstrukce
pod úžlabní plech se provede například
z latí se světlým rozestupem < 130 mm.
Upozornění – Odborná pravidla pro
klempířské práce ZVDH:
Bod 7.3. řešení úžlabí u skládaných krytin
(3). Úžlabí se provádí na plnoplošný podklad nebo na laťování se světlým rozestupem < 130 mm. Úžlabí s olověným plechem
vyžadují vždy plnoplošné podbednění.

Provede-li se konstrukce pod úžlabím
z prken, které leží na kontralatích, mohou se
pro podepření střešních latí použít kousky
kontralatí v krokevních polích a přikotví se
k prkennému bednění.
Pro volný odtok vody by měly kontralatě a
pomocné kousky kontralatí končit min.
5 cm před nejnižším bodem úžlabí.
Při řešení úžlabí je výhodné vytvořit si šablonu podle sklonu střešních ploch. Podle
této šablony s konkrétním úhlem se provede řez desek DELTA®-MAXX POLAR. Odřezy
desek se potom podle jejich velikosti dají
použít na jiných částech střechy.
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Napojení na komín
Parotěsné zábrany/parobrzdy DELTA® se
vzduchotěsně napojí na omítnuté
komínové těleso. Desky DELTA®-MAXX
POLAR se vyříznou o větším rozměru, než je
rozměr komína. Vzniklé mezery mezi
deskami a komínech se provedou pomocí
nehořlavého tepelně izolačního materiálu
(např. čedičová minerální vlna). Z horní
strany se pak přelepí DELTA®-POLAR-Napojovacím pásem na komín a desku DELTA®MAXX POLAR.

Potrubní prostupy
Desky DELTA®-MAXX POLAR se v místě potrubních prostupů dostatečně vyříznou, aby
bylo možné provést řemeslné napojení parotěsné zábrany/parobrzdy DELTA®. Vzniklé
otvory se potom vyplní vhodným tepelně
izolačním materiálem a překryjí se následně
buď DELTA®-POLAR-Napojovacím pásem
nebo přířezem izolační fólie DELTA® a na
potrubní prostup i desky v ploše se přilepí
páskou DELTA®-MULTI BAND.
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Technická data

DELTA®-MAXX POLAR SP

Výrobek
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DELTA®-MAXX POLAR MV

DELTA®-MAXX POLAR AL

Popis

Nadkrokevní tepelně izolační desky s
krycí vrstvou z minerální textilie
z horní strany kašírovaná difuzně
otevřenou pojistnou hydroizolací se
samolepicími okraji.

Nadkrokevní tepelně izolační desky s
krycí vrstvou z minerální textilie
z horní strany kašírovaná difuzně
otevřenou pojistnou hydroizolací se
samolepicími okraji.

Nadkrokevní tepelně izolační desky s
krycí vrstvou z hliníkové fólie
z horní strany kašírovaná difuzně
otevřenou pojistnou hydroizolací se
samolepicími okraji.

Oblast použití

tepelně izolační desky pro šikmé
střechy (DAD)

tepelně izolační desky pro šikmé
střechy (DAD)

tepelně izolační desky pro šikmé
střechy (DAD)

Klasifikace podle ZVDH

Třída UDB-A

Třída UDB-A

Třída UDB-A

Výpočtová hodnota
tepelné vodivosti
λ W/(m · K)

0,029

0,027 <120 mm
0,026 ≥ 120 mm

0,23

Jmenovitá hodnota
tepelné vodivosti
λD W/(m · K)

0,028

0,026 <120 mm
0,025 ≥ 120 mm

0,022

Rozměr desek
Krycí plocha

2400 x 1240 mm
2390 x 1230 mm (2,9397 m2)

2400 x 1240 mm
2380 x1220 mm (2,9036 m2)

2400 x 1240 mm
2380 x1220 mm (2,9036 m2)

Provedení hran

pero-drážka po celém obvodě

pero-drážka po celém obvodě

pero-drážka po celém obvodě

Označení CE

PUR EN 13165-T2-CS (10\Y)
100-DS (TH)3

PUR EN 13165-T2-CS (10\Y)
100-DS (TH)3

PUR EN 13165-T2-CS (10\Y)
100-DS (TH)3

Požární vlastnosti

Třída E, požární třída B2

Třída E, požární třída B2

Třída E, požární třída B2

Pevnost v tlaku

min. 0,12 N/mm2, 120 kPa

min. 0,12 N/mm2, 120 kPa

min. 0,12 N/mm2, 120 kPa

Objemová hmotnost

min. 30 kg/m3

min. 30 kg/m3

min. 30 kg/m3

Uzavřené molekuly

min. 90 %

min. 90 %

min. 90 %

Teplotní odolnost
(pěna)

dlouhodobě - 30 °C až + 90 °C
krátkodobě + 250 °C

dlouhodobě - 30 °C až + 90 °C
krátkodobě + 250 °C

dlouhodobě - 30 °C až + 90 °C
krátkodobě + 250 °C

Tloušťka desek (mm)

50

80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240

80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240

Hodnota U v W/m2 · K

0,52
Hodnota U zahrnuje odpory prostupu
tepla (Rsi + Rse = 0,20)

0,32 / 0,26 / 0,21 / 0,18 / 0,16 / 0,14 /
0,13 / 0,12 / 0,11
Hodnota U zahrnuje odpory prostupu
tepla (Rsi + Rse = 0,20)

0,27 / 0,22 / 0,19 / 0,16 / 0,14 / 0,13 /
0,11 / 0,10 / 0,09
Hodnota U zahrnuje odpory prostupu
tepla (Rsi + Rse = 0,20)

DELTA®-Systémové doplňky

DELTA®-Systémové vruty

DELTA®-MULTI-BAND

Tloušťka
desek

bez
 ednění
b

s
 edněním
b

50

180

200

80

200

220

100

220

240

120

240

260

140

260

280

160

300

320

180

320

340

200

340

360

220

360

380

240

380

400

DELTA®-SB 60
Jednostranně lepicí páska ze speciálního
polyetylenu s uzavřenou strukturou pórů.

DELTA®-INSIDE-BAND

Univerzální lepicí páska s vysokou lepicí silou
a vysokou odolností proti stárnutí.

Jednostranně lepicí páska na papírovém
nosiči pouze pro interiér

Oblast použití
■■ pro všechny fólie DELTA® v interiéru i
exteriéru
■■ pro lepení spojů fólií, prostupy a opravy trhlin

Oblast použití
■■ pro lepení spojů všech fólií DELTA® ze strany
interiéru

Teplota podkladu
(skladujte na temperovaném místě)
od + 5 °C

Teplota podkladu
(skladujte na temperovaném místě)
od + 5 °C

Rozměry
šířka: 60 mm, 100 mm
délka: 25 m

Rozměry
šířka: 60 mm
délka: 40 m

Teplotní odolnost
- 40 °C až + 80 °C

Teplotní odolnost
- 40 °C až + 80 °C

DELTA®-Šablona pro vruty
Pro jednoduchou a rychlou montáž pod
správným úhlem

DELTA®-POLAR NAPOJACÍ PÁS
Samolepicí napojovací pás s vysokou lepicí
silou

Oblast použití
■■ pro těsnění perforací od hřebíků / šroubů při
kotvení kontralatí

Oblast použití
■■ pro bezpečné napojené prostupů – komín,
střešní okna, úžlabí, nároží, hřeben apod.

Teplota podkladu
od - 5 °C

Rozměry
■■ 37,5 cm x 10 m

Rozměry
šířka: 60 mm / 80 mm
délka: 30 m
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DELTA®-Systémové doplňky

DELTA®-TIXX

■ 24

DELTA®-THAN

DELTA®-LIQUIXX

Lepidlo pro vzduchotěsné napojení
parozábran a parobrzd DELTA® na zdivo.
Bez přítlačné lišty. Pro interiér.

Trvale pružné lepidlo ze speciálního kaučuku.
Pro exteriér.

Pastovitá těsnicí hmota na bázi akrylátu.
V sadě se speciální textilií DELTA®-LIQUIXX
GT 15.

Oblast použití
■ pro všechny parozábrana a parobrzdy DELTA®

Oblast použití
■ pro lepení fólií DELTA® - např. vytažení a fixace
na zděných konstrukcích

Oblast použití
■p
 ro vzduchotěsná napojení komplikovaných
detailů parotěsných zábran / parobrzd
DELTA®.

Teplota podkladu 
(skladujte na temperovaném místě)
od + 5 °C podkladu a okolní teploty

Teplota podkladu
(skladujte na temperovaném místě)
po dobu min 30 min od + 5 °C podkladu a
okolní teploty

Teplota podkladu
(skladujte na temperovaném místě)
od + 5 °C podkladu a okolní teploty

Vydatnost
ca. 7 bm / kartuše
ca. 14 bm / "salám"

Vydatnost
ca. 7 bm / kartuše
ca. 14 bm / "salám"

Vydatnost
ca. 0,9 l/m2

Objem
310 ml / kartuše
600 ml / "salám"

Objem
310 ml / kartuše
600 ml / "salám"

Objem
2,5 l DELTA®-LIQUIXX v 5 l kbelíku

Teplotní odolnost
- 40 °C až + 80 °C

Teplotní odolnost
- 30 °C až + 80 °C

Doba schnutí
3 – 4 hod při 21 °C a 45 % vzdušné vlhkosti

DELTA®-Parotěsné zábrany / parobrzdy

Výrobek

DELTA®-PVG PLUS

DELTA®-REFLEX

Materiál

Oboustranná ochranná textilie s vodotěsnou střední vrstvou. Integrované samolepicí okraje po obou stranách pásu.
Vhodná i na bednění.

Hliníková nekorodující vrstva uložená
mezi vysoce transparentní polyesterovou fólií a vyztuženou polyetylénovou
fólií.

Polyamid s nakašírovanou zpevňující
textilií.

Oblast použití

Vzduchotěsná vrstva pro systém
nadkrokevního zateplení. Brání vnikání
vlhkosti a příčnému proudění vzduchu
konstrukcí. I jako dočasné zastřešení.

Parotěsná zábrana složená ze čtyř
vrstev s vysokou bezpečnostní
rezervou.

Parobrzda pro šikmé střechy vhodná i
pro rekonstrukce se zabudovaným
"vlhkostním senzorem".

Požární vlastnosti

Třída E, EN 13501-1

Třída E, EN 13501-1

Třída E, EN 13501-1

Pevnost

ca. 380/240 N/5 cm, EN 12311-1+2

ca. 450 N/400 N/5 cm, EN 12311-2

ca. 130/125 N/5 cm, EN 12311-2

Vodotěsnost

Třída W1, EN 13859-1+2

Hodnota Sd

ca. 20 m

ca. 150 m

ca. 5 m v suchém prostředí
ca. 0,2 m ve vlhkém prostředí

Teplotní odolnost

- 40 °C až + 80 °C

- 40 °C až + 80 °C

- 40 °C až + 80 °C

Plošná hmotnost

ca. 150 g/m²

ca. 180 g/m2

ca. 90 g/m²

Hmotnost role

ca. 12 kg

ca. 13,5 kg

ca. 9 kg

Délka

50 m

50 m / 25 m

50 m

Šířka

1,5 m

1,5 m / 3 m

1,5 m

DELTA®-NOVAFLEXX
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Poznámky

■ 26
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DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

Dörken s.r.o.
Nad Vinným potokem 2

Tel.: 2
 61 221 576, 261 005 200
dorken@dorken.cz
www.dorken.cz
Člen skupiny Dörken
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