
DELTA® chráni hodnoty.

Nenechajte  
si strechu  
zruinovať  
UV žiarením!



UV žiarenie
spôsobuje poškodenia, ktoré  
nie sú viditeľné voľným okom,  

ale strednodobo môžu  
viesť k strate ochrannej  

funkcie fólie.

  Ako sa dá   
zabrániť v 4krokoch

Pokiaľ je poistná hydroizolácia príliš dlho vystavená UV žiareniu, môže dôjsť 
k jej poškodeniu natoľko, že aj po zakrytí krytinou stratí svoju ochrannú 
funkciu už po niekoľkých rokoch. Šikmá strecha je zo všetkých stavebných 
konštrukcii celého domu najviac vystavená poveternostným podmienkam. 
Poistná hydroizolácia preto zohráva rozhodujúcu úlohu pri dlhodobej 
funkčnosti celej strechy. Pokiaľ je jej funkčnosť prostredníctvom UV žiarenia 
skrátená, môže to viesť k zdĺhavým a nákladným opravám celej strechy.

Problém:

Naše riešenie:  
STAVTE OD ZAČIATKU NA ISTOTU!

ZOHĽADNITE  
OBJEKTOVÉ  
POŽIADAVKY
V závislosti od umiestnenia objektu, orientácie a 
sklonu strešnej plochy a ročného obdobia, v ktorom 
bude aplikovaná poistná hydroizolácia, vplývajú na 
fóliu rôzne UV zaťaženia. Čím sú tieto väčšie, tým 
dôležitejšia je správna voľba vhodného UV stabili-
zovaného produktu. Chcete vedieť prečo? Viac 
zistíte v tomto informatívnom dokumente na: 
www.doerken.com/pentaxx-sk 

STAVTE  
NA ODOLNÉ  
PRODUKTY.
Čas, ktorý bude poistná hydroizolácia 
vystavená UV žiareniu, nie je možné 
nikdy vopred určiť z dôvodu poveter-
nostných podmienok a nepredpokla-
daného vývoja udalostí. Používajte 
preto podstrešné fólie, ktoré od 
začiatku vykazujú robustnosť 
materiálu a vysokú UV odolnosť.

NAPLÁNOVAŤ A DODRŽAŤ 
KRÁTKU DOBU VYSTAVENIA 
VOĽNÝM POVETERNOSTNÝM 
PODMIENKAM
Nakoľko UV žiarenie môže v relatívne krátkom čase 
spôsobiť silné poškodenie fólie, malo by sa pri priebehu 
stavebných prác dbať na čo najkratšiu dobu vystave- 
nia fólie poveternostným podmienkam. (UV žiarenie 
vzťahujúce sa na dobu vystavenia voľným poveter-
nostným podmienka vs. dočasné zastrešenie. 
Vysvetlenie nájdete v našom informatívnom 
dokumente) www.doerken.com/pentaxx-sk 

PROFITUJTE  
ZO SKÚSENOSTÍ  
A KNOW-HOW
Dlhoročná expertíza a rozsiahle 
kompetencie v neustálej optimalizácii 
poistných hydroizolácii – Dörken sa 
odvoláva na dlhoročné testy a desiatky 
rokov vývoja. Profitujte aj Vy z výhod 
DELTA®-PENTAXX a predíďte poško-
deniam UV žiarením. Radi sa s  
Vami podelíme o naše poznatky  
na www.doerken.com/pentaxx-sk

DELTA®-PENTAXX:  
UV OCHRANA NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI 
Univerzálna poistná hydroizolácia DELTA®-PENTAXX Vás presvedčí robustným materiálom, jednoduchosťou 
pokládky a až 4 – mesačnou UV stabilitou. Práve pri vysokom UV žiarení a dlhšom čase výstavby zabezpečuje, 
že napriek týmto skutočnostiam môžete pracovať „v pohode“, keďže DELTA®-PENTAXX ooptimálne odoláva  
UV zaťaženiu. Vďaka tomu si nemusíte robiť starosti zo straty funkčnosti fólie prostredníctvom UV žiarenia a 
neplánovaného zdržania stavby.  20 – ročná záruka funkčnosti (pri dodržaní DELTA®-Záručných podmienok)  
podčiarkujú prísľub kvality, ktorý dáva Dörken s novou rodinou podstrešných fólií.  
Takto ste úplne chránení pred UV žiarením. 

POCHOPIŤ A ZNÍŽIŤ ŠKODLIVÉ MECHANIZNY UV ŽIARENIA  
PROSTREDNÍCTOM NÁŠHO INFORMATÍVNEHO DOKUMENTU:
WWW.DOERKEN.COM/PENTAXX-SK

poškodeniu strechy 
UV žiarením
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