
Šetrí energiu. Zvyšuje komfort. Chráni hodnoty.

Variabilná hodnota Sd medzi 5 m a 0,2 m.
Ľahká pokládka vďaka špeciálnemu flísu.

DELTA®-NOVAFLEXX 
DELTA®-Sd-FLEXX 
Inovatívna fólia, ktorá cielene reaguje na vlhkosť.
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Vlhkosť sa môže bez problémov odvetrať.
Paropriepustná vzduchotesná vrstva. 

DELTA® – kvalita a značkové produkty z vlastnej produkcie. Spĺňa požiadavky nemeckého Cechu strechárov ZVDH.

 ■ DELTA®-NOVAFLEXX 
umožňuje prechod vodnej pary 
na hornej strane krokiev. 
(Hodnota Sd ca. 0,2 m)

 ■ DELTA®-MAXX PLUS – 
Energeticky úsporná 
membrána chráni ako 
poistná hydroizolácia 
optimálne z vonku 

 ■ Vnútorný obklad  
zostáva zachovaný

 ■ V oblasti pod tepelnou izoláciou 
zabraňuje DELTA®-NOVAFLEXX 
tepelným stratám z vnútra.  
(Hodnota Sd ca. 5 m)

Perfektná sanácia strechy úplne od začiatku

DELTA®-NOVAFLEXX  
DELTA®-Sd-FLEXX  



■   Polyamidová fólia s nakašírovaným 
špeciálnym flísom.

■   Dá sa vďaka veľmi robustnému a 
špeciálnemu flísu pokladať rýchlo, 
bezpečne a cenovo výhodne.

■   Ideálna sanačná parobrzda pri prekládke 
krytiny.

■   Vďaka celoplošnej pokládke so 
zlepenými presahmi zabezpečuje 
difúzne otvorenú vzduchotesnú vrstvu.

■   Reaguje na kolísanie vzdušnej vlhkosti.
■   Stáva sa so stúpajúcou vzdušnou  

vlhkosťou paropriepustnejšia – difúzny 
odpor klesá. V extrémnych prípadoch 
môže pôvodná hodnota Sd 5 m klesnúť 
celoplošne alebo bodovo až na 0,2 m.

■   Šetrí čas a peniaze nakoľko klasickú 
parozábranu aplikovanú z vonkajšej 
strany je nutné lepiť na každú krokvu, 
čo je extrémne náročne na pracnosť.

■   Zabezpečuje trvalý odvod vodnej pary 
z hornej strany krokiev.

■   Znižuje riziko tvorby kondenzátu.
■   Možnosť pokládky priamo na vnútorný 

obklad. 
■   DELTA®-Sd-FLEXX je sanačná parobrzda 

bez špeciálneho flísu.

To najdôležitejšie v krátkosti:

Materiál Polyamid s nakašírovaným špeciálnym flísom.
(DELTA®-Sd-FLEXX bez špeciálneho flísu) 

Požiarne vlastnosti Trieda E, EN 13501-1  

Pevnosť DELTA®-NOVAFLEXX 
ca. 150/130 N/5 cm, EN 12311-2 
DELTA®-Sd-FLEXX 
ca. 130/125 N/5 cm, EN 12311-2

Hodnota Sd ca. 5 m v suchom prostredí 
ca. 0,2 m vo vlhkom prostredí

Hmotnosť DELTA®-NOVAFLEXX 90 g/m2 
DELTA®-Sd-FLEXX 60 g/m2

Hmotnosť rolky DELTA®-NOVAFLEXX ca. 6,8 kg 
DELTA®-Sd-FLEXX ca. 4,5 kg/9 kg

Rozmer rolky DELTA®-NOVAFLEXX
50 m x 1,5 m 
DELTA®-Sd-FLEXX
50 m x 1,5 m/100 m x 1,5 m

DELTA®-NOVAFLEXX a DELTA®-Sd-FLEXX nie je vhodné používať nad bazénmi a pracovnými 
halami s trvalou relatívnou vlhkosťou > 60% a trvalou teplotou > 25 °C.

Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternostných podmienok a slnečného žiarenia
všeobecne odporúčame plynulý pracovný postup a rýchle zakrytie našich fólií. 

DELTA®-NOVAFLEXX  
DELTA®-Sd-FLEXX  
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 ■ Detailné montážne návody k 
produktom DELTA® sú dostupné 
na www.dorken.sk 

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky. 

Príslušenstvo DELTA®pre DELTA®-NOVAFLEX a DELTA®-Sd-FLEXX.

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzálna lepiaca páska s vysokou 
lepiacou silou. Pre všetky fólie vo 
vnútornom aj vonkajšom prostredí, 
obzvlášť vhodná pre preliepanie 
presahov, prestupov a opráv fólií.

DELTA®-TIXX
Kartušové lepidlo pre vzduchotesné 
napojenie parobŕzd a parozábran na 
murivo. Bez nutnosti použitia 
prítlačnej lišty.

DELTA®-LIQUIXX
Pastovité funkčné povrstvenie pre 
vzduchotesné napojenie  
komplikovaných detailov vo 
vonkajšom aj vnútornom prostredí. 
So špeciálnym flísom DELTA®-
LIQUIXX GT 15 je univerzálne 
použiteľný, rýchlo a jednoducho 
aplikovateľný pomocou štetca. 

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


