
DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

Zabezpečuje realizáciu vodotesného podstrešia.
Zvariteľná pomocou tekutého
prípravku alebo horúcim vzduchom.

DELTA®-ALPINA 
Extrémna bezpečnosť!
Zvárateľný, difúzne otvorený univerzálny pás.
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NÁ DELTA®-KVALITASpĺňa
aj rakúske a švajčiarske 

normy



Zvárateľná. Obojstranne spracovateľná. 
Najvyššia bezpečnosť.

Najsilnejšie spojenie, odkedy existujú poistné hydroizolácie.

DELTA®-ALPINA

DELTA®-kvalitné značkové produkty z vlastnej výroby.

 ■ Vodotesné, difúzne 
otovrené povrstvenie na 
oboch stranách

 ■ DELTA®-FOL PVG PLUS ako  
fólia na debnenie a súčasne  
parobrzda

 ■ Integrovaná lepiaca 
zóna na oboch stranách

 ■ Zvariteľná pomocou špeci-
álneho lepidla alebo horúco-
vzdušnej pištole

 ■ Bezpečnosť v  
detailoch s DELTA®-SB 60 ■ Mimoriadna povrchová 

štruktúra. Odolná proti 
šmyku a oteru

 ■ Parotesná zábrana 
DELTA®-REFLEX



■   Je vďaka hornému a spodnému špeciál-
nemu povrstveniu zvariteľná pomocou 
lepidla DELTA®-QSM alebo horúcovzduš-
nej pištole.

■   Je vďaka symetrickej skladbe materiálu 
obojstranne spracovateľná, vďaka  
tomu menšia spotreba materiálu pri 
spracovaní.

■   Poskytuje v ploche, ako aj vo všetkých 
spojoch, napojeniach a presahoch  
dlhodobú bezpečnosť.

■   Poskytuje optimálnu ochranu vďaka  
tesniacemu okraju na oboch stranách.

■   Je vhodná aj pre prípravu „plachiet“.

■   Je znášanlivá s asfaltom, neobsahuje 
zmäkčovadlá, ani PVC.

 
Spĺňa najprísnejšie požiadavky alpských 
krájín Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. 

Technické údaje:

Materiál  Vysoko pevný PES špeciálny flís s obojstran-
ným difúzne otvoreným PU povrstvením.

Použitie pre debnené šikmé strechy so zateplením  
na celú výšku krokiev, pre riešenie systému  
vodotesného podstrešia 
 trieda tesnosti 1 – podľa odborných pravidiel 
nemeckého cechu strechárov ZVDH

Požiarna klasifikácia Trieda E, EN 13501-1, 

Pevnosť ca. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1+2

Strihová pevnosť zvaru ca. 400 N, EN 12317-2

Vodotesnosť Trieda W 1, EN 13859-1+2

Hodnota Sd ca. 0,27 m, EN ISO 12572

Teplotná odolnosť - 40 °C až + 80 °C

Krátkodobé maximálne 
teplotné zaťaženie materiálu

 
+ 120 °C

Hmotnosť ca. 350 g/m2

Hmotnosť rolky ca. 16 kg

Rozmer rolky 30 m x 1,50 m, 30 m x 2,96 m

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne 
doporučujeme plynulý pracovný postup a rýchle zakrytie našich fólií.



■   Zabezpečuje v spojení s DELTA®-Systé-
movými komponentmi (DELTA®-ALPINA 
BAND, DELTA®-ALPINA QSM, DELTA®- 
FLEXX BAND) vyhotovenie vodotesného 
podstrešia najvyššej tesnosti (tr. 1) podľa 
nemeckého cechu strechárov ZVDH.

■   Umožňuje bezpečné utesnenie kontralát 
a napojení v detailoch pomocou pásu 
DELTA®-ALPINA BAND.

■   Umožňuje bezpečné spracovanie aj pri 
nízkych teplotách.

■   Zvariteľná pomocou DELTA®-ALPINA 
QSM, ako aj pomocou horúcovzdušnej 
pištole.

■   Vďaka nízkej hodnote Sd ca. 0,27 m  
zabezpečuje bezproblémový prestup 
vodnej pary z konštrukcie a tým vysokú 
stavebno – fyzikálnu bezpečnosť.

■   Je vďaka jednoduchej a rýchlej pokládke 
veľmi hospodárna.

■   Obojstranná spracovateľnosť fólie  
výrazne znižuje odpad pri montáži.

■   Je dodávaná vo formáte, ktorý remesel-
níkom „padne do ruky“ a nie je tak nároč-
ná na prepravu ako iné izolačné systémy.

■   Je opatrená nekĺzavým povrchom a  
extrémne pevná.

■   Pri riešení vodotesného podstrešia –  
najvyššieho stupňa tesnosti nevyžaduje 
použitie nábehových kontralát.

Vodotesné podstrešie 
Perfektné riešenie pri nízkom sklone strechy.

 ■ Spĺňa najvyššie požiadavky 
vodotesného podstrešia (tr.1) podľa 
požiadaviek nemeckého cechu 
strechárov ZVDH

 ■ DELTA®-ALPINA BAND 
pre utesnenie kontralát

 ■ Zvariteľná pomocou lepidla 
alebo horúcovzdušnej pištole



Najlepšie podstrešie pre
mimoriadne požiadavky.

Vodotesná a vetrotesná poistná hydroizolácia je
extrémne zaťažiteľná a poskytuje dlhodobú vysokú
bezpečnosť. Jednoducho zvariteľná pomocou lepidla
alebo horúceho vzduchu.
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Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.
Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:

Príšlušenstvo DELTA® pre DELTA®-A LPINA.

DELTA®-ALPINA BAND
Originál pruhy DELTA®-ALPINA na 
izoláciu a zakrytie kontralát alebo 
detailov. 0,36 m x 30 m.

DELTA®-FLEXX-BAND
Pružná tesniaca a izolačná páska pre 
detaily v interiéri a v exteriéri.

DELTA®-ALPINA QSM
Lepidlo na zváranie DELTA®-ALPINA 
za studena.

DELTA®-SB 60
Jednostranne lepiaca páska pod 
kontralaty z VPE-peny so špeciálnou 
impregnáciou na utesnenie klincov.
60 mm x 30 m.

 ■ Ďalšie informácie o  
systémoch DELTA® nájdete  
na www.doerken.sk, kde sú 
uvedené aj DELTA®-Detaily  
pre spodnú stavbu.

Dörken SK s.r.o.

Nádražná 28

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02 45 944 917

Fax: 02 45 944 918

dorken@dorken.sk

www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken


