
Prvá fólia   
na svete  
testovaná   
silákom roka:
DELTA®-MAXX X

DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.
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najsilnejší muž  
Nemecka 2013

Informácie a  

videá na 

strongmaxxx.de
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Bezpečnosť proti prepadnutiu

Tu sa dostanete priamo k testu odolnosti proti  
prepadnutiu fóliou.

▰  DELTA®-MAXX X je odolná proti prepadnutiu.

▰  Vysoko pevná polyesterová textília vykazuje 
pevnosť 500N/5 cm v pozdĺžnom i priečnom 
smere.

▰  Materiál zaručuje najvyššiu stabilitu vďaka  
polyesterovým nekonečným vláknam.

▰  DELTA®-MAXX X spĺňa požiadavky normy  
DIN 4426 pre veľkoformátové strešné krytiny.

▰  Táto strešná fólia poskytuje každému remesel-
níkovi  istotu, bezpečnosť a dobrý pocit, že je 
pri práci chránený proti prepadnutiu cez fóliu.

Test 
splnený!
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Odolnosť 

Test 
splnený!

Tu sa dostanete priamo k testu odolnosti.

P
R

E
M

I
U

M

▰  Jedinečné: vysoká mechanická zaťažiteľnosť 
vo všetkých smeroch.

▰  Extrémne pevná textília s veľmi pružným  
polyuretánovým povrstvením.

▰  Zaisťuje najvyššiu bezpečnosť pri pokládke.

▰  Vydrží extrémne zaťaženie pri zachovaní jej 
plnej funkcie.

▰  DELTA®-MAXX X ponúka vysokú bezpečnosť 
proti krúpam, je teda dodatočným ochran-
ným štítom pod skladanou krytinou (odolnosť 
proti pádu krúp do rýchlosti 130 km/hod.)
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Odolnosť 

Tu sa dostanete priamo k testu odolnosti.
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Test 
splnený!

Tu sa dostanete priamo k testu pevnosti.

Pevnosť

▰  Maximálne pevná: 500 N / 5 cm v pozdĺžnom  
i priečnom smere 

▰  Odolá pri šírke 1,5 m zaťaženiu vyše 12,5 tony. 

▰  Vysoká pevnosť pre ešte viac bezpečnosti  
na streche.

▰  Fólia výborne padne do ruky = lepšie sa s ňou  
manipuluje a pracuje.
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Tu sa dostanete priamo k testu lepenia  
pri nízkych teplotách.

Test 
splnený!

Lepenie v chlade

▰  Lepenie presahov už nie je natoľko citlivé na 
nízke teploty.

▰  Drží dvojnásobne dobre a funguje spoľahlivo  
aj pri veterných zimných podmienkach a  
mínusových teplotách (pokládka je možná  
až do -10 °C).

▰  Obidva lepiace okraje na stranách pásu sú  
opatrené špeciálne vyvinutým lepidlom so  
širokou funkčnosťou.

▰  Patentovaná technológia na zaistenie  
mimoriadne silnej lepiacej schopnosti
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Tu sa dostanete priamo k testu lepenia  
pri nízkych teplotách.

Lepenie v chlade
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30-ročná skúsenosť s kvalitou výrobku i použitých 
materiálov. Maxximálna ochrana a bezpečnosť na 
streche.

DELTA®-MAXX X 

 ■ Vodotesná. 
Spoľahlivá ochrana pred 
dažďom a prachovým 
snehom

 ■ DELTA®-SB 60  
tesniaca páska pod  
kontralaty

 ■ Dvojité lepenie pre 
najvyššiu spoľahlivosť

 ■ Mriežkový povrch 
pre jednoduchšie presné 
rezanie

 ■  Plocha zadržujúca 
vlhkosť – dokáže zadržať  
a odviesť až 1 Liter/m2

 ■ 5 mm široký tesniaci 
pás bez textílie proti  
vzlínaniu vody ■ Difúzne otvorené  

polyuretánové povrstvenie  
na vysoko pevnej textílii  
upravené pre jednoduchšiu  
pokládku
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Nová strešná fólia DELTA®-MAXX X pozostá-
va z veľmi robustnej a stabilnej nosnej textí-
lie. Jej pevnosť je zvýšená vďaka špeciálnej 
výrobnej technológii. Z hornej strany je pás 
opatrený elastickým polyuretánovým po-
vrstvením, ktoré sa počas dlhých rokov pou-
žívania overilo v praxi. Táto vrstva je navyše 
výborne priepustná pre vodnú paru.

DELTA®-MAXX X sa vyznačuje predovšetkým 
extrémnou robustnosťou a veľmi vysokou 
mechanickou odolnosťou.

Pás vykazuje mimoriadne vysokú pevnosť 
500 N/5 cm v pozdĺžnom i priečnom smere 
spojenú s vysokou pružnosťou materiálu. 
Pre remeselníka to v praxi znamená najvyš-
šiu spoľahlivosť a bezpečnosť pri práci a pre 
investora dobrý pocit mať maximálne zais-
tenú strechu na dlhé roky. 

Vďaka jedinečnému systému lepenia presa-
hov pásov sa môžete spoľahnúť na kvalitné 
zlepenie, ktoré bezpečne funguje aj pri  
mínusových teplotách a drží dvojnásobne 

dobre. Tu bola uplatnená patentovaná tech-
nológia, aby bol lepený spoj tak bezpečný, 
ako je samotná fólia.

30-ročné skúsenosti, rozsiahle laboratórne 
skúšky a tvrdá práca pri vývoji stoja za  
novou inovatívnou strešnou fóliou DELTA®-
MAXX X. S touto vysoko hodnotnou a spo-
ľahlivou fóliou „Made in Germany“ urobila 
spoločnosť Dörken ďalší výrazný kvalitatív-
ny skok dopredu a vyšla opäť v ústrety  
náročným požiadavkám remeselníkov.

Technické údaje

Materiál Polyesterová textília schopná absorbovať  
vlhkosť s vodotesným paropriepustným PU-  
povrstvením a tesniacimi samolepiacimi okrajmi.

Použitie  Pre šikmé strechy zateplené na celú výšku 
krokiev, zodpovedá zatriedeniu podľa 
Výrobkového listu ZVDH poistnej hydroizolácii 
triedy UDB-A. Vhodná i ako dočasná strecha. 
Vhodná aj na debnenie.

Požiarne vlastnosti Trieda E, EN 13501-1

Pevnosť ca. 500/500 N/5 cm, EN 12311-1+2

Vodotesnosť Trieda W 1, EN 13859-1+2

Hodnota Sd ca. 0,15 m, EN ISO 12572

Teplotná odolnosť - 40 °C až + 80 °C

Odolnosť hnaného dažďa
odolná, test odolnosti proti hnanému dažďu 
pre poistné hydroizolácie – TU Berlín

Zvýšené požiadavky na 
starnutie 

splnené, podľa ZVDH – Výrobkového listu, 
tabuľka 1

Hmotnosť ca. 210 g/m2

Hmotnosť rolky ca. 16 kg

Rozmer rolky 50 m x 1,50 m

Vzhľadom na rôzne poveternostné podmienky a rôznu intenzitu slnečného žiarenia odporú-
čame plynulý postup prác a rýchlu pokládku strešnej krytiny. Informácie, ako dlho je možné 
nechať fóliu bez zakrytia pre funkciu dočasnej strechy, nájdete na rube prebalovej rolky, kde 
je uvedený montážny návod.



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
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Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.
Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:

Príslušenstvo DELTA®  pre DELTA®-MAXX X.

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzálna lepiaca 
páska s praktickým  
trhacím okrajom pre 
všetky fólie vo vonkaj-
šom aj vnútornom pro-
stredí. Zvlášť vhodná 
na lepenie presahov, 
prestupov a na opravy 
trhlín.

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

DELTA®-THAN
Trvalo pružné lepidlo v 
kartuši na prilepenie a 
utesnenie fólií DELTA® 
v exteriéri.

DELTA®- 
SCHAUM-BAND SB 60
Jednostranne lepiaca 
páska pod kontralaty z 
VPE-peny so špeciál-
nou 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.


