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DELT
A

®-TERRAXX
 

zhoduje sa s požiadavkami EN 13252

DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

 ■ Pre vodorovné  
a zvislé použitie  
v pozemnom  
staviteľstve

 ■ Ochranný a  
drenážny systém

 ■ Pre všetky tlakovo 
zaťažiteľné pod-
klady

Silná ochrana vertikálnych a 
horizontálnych podkladov.
Výkonný ochranný a drenážny systém pre  
pivnice a ploché strechy.
Certifikovaný podľa EN 13252, DIN 4095  
a DIN 18195.

DELTA®-TERRAXX

P
R

E
M

I
U

M
-

K
V

A
L

I
T

A



 

 ■ Byliny, tráva

 ■ Tlakovo zaťažiteľná 
hydroizolácia

 ■ Betónový strop
 ■ Parozábrana

 ■ Tepelná 
izolácia

Vegetačná strecha

Univerzálne riešenie 
pre ploché strechy 
a suterénne steny? 
Prirodzene DELTA®-
Systém.

DELTA®-kvalitné a značkové produkty 
z vlastnej výroby.
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 ■ DELTA®-TERRAXX
Výkonný ochranný a drenážny systém DELTA®-
TERRAXX ponúka univerzálne riešenie pre ho-
rizontálne a vertikálne použitie na tlakovo za-
ťažiteľné podklady. Nopová fólia s natavenou 
geotextíliou a integrovaným samolepiacim 
okrajom účinkuje ako perfektná plošná drenáž.

 ■ Vodorovné použitie
S fóliou DELTA®-TERRAXX sa dajú zmysluplne 
využiť veľké ploché strechy budov a podzem-
ných garáži. Tieto plochy sú vinikajúce detské 
ihriská, oddychové zóny, alebo dodatočné par-
kovacie miesta a sú vhodné na čiastočné alebo 
celkové ozelenenie suchomilnými rastlinami.

 ■ Zvislé použitie
Ak bude okolo základového muriva založená 
drenážna rúra, musí byť podľa normy DIN 4095 
nutne použitá plošná drenáž. DELTA®-TERRAXX 
spĺňa požiadavky tejto normy v plnej miere. Pri 
tlakovo zaťažiteľných podkladoch alebo hyd-
roizoláciách – ako napr. perimetrická tepelná 
izolácia, kryštalická izolácia, vodostavebný be-
tón alebo samolepiaca hydroizolácia – ponúka 
ochranný a drenážny systém DELTA®-TERRAXX 
maximálnu bezpečnosť pre suterénne steny.

Bezpečná a spoľahlivá drenáž plochej strechy. 
DELTA®-TERRAXX
Dvojvrstvový pás s certifikovanou bezpečnosťou:

DELTA®-TERRAXX 
pre vegetačné strechy
Dvojvrstvový pás DELTA®-TERRAXX preberá pri 
extenzívnom ozelenení ochrannú, filtračnú a 
odvodňovaciu funkciu: Pás vytvára vysokozaťa-
žiteľnú ochrannú a drenážnu vrstvu a zamedzuje 
tvorbe stojacej vody. Pritom pás disponuje oveľa 
vyššou odvodňovacou kapacitou ako štrk alebo 
betónová drť. Hladká spodná strana zabezpečuje 
rovnomerné a celoplošné rozdelenie tlaku na 

hydroizoláciu. Pretože je kompatibilný so všetký-
mi bežne používanými hydroizoláciami, nie 
je nutné použiť žiadnu ďalšiu ochrannú vrstvu. 
S celkovou hrúbkou pásu len 9 mm nedochádza 
k nadmernému navýšeniu celkového súvrstvia. 
DELTA®-TERRAXX je vhodná aj pri intenzívnom 
ozelenení, pri ktorom kvôli veľkej hrúbke substrá-
tu nie je potrebná dodatočná hydroakumulácia, 
ale len vysoká drenážna kapacita.  



 ■ Nopová fólia s integrovanou 
lepiacou páskou

 ■ Dlažba

 ■ Filtračná 
geotextília

 ■ Tlakovo zaťažiteľná 
hydroizolácia

 ■ Štrk

 ■ Dlažba

 ■ Lôžko

 ■ Roznášacia vrstva

 ■ Parozábrana

 ■ Tepelná izolácia

Pochôdzna plocha strechy

Pojazdná plocha strechy

Zemný substrát sa môže nanášať priamo na DELTA®-TERRAXX. Vysoká drenážna kapacita pri intenzívnom ozelenení. Roznášacia vrstva sa aplikuje na DELTA®-TERRAXX.

DELTA®-TERRAXX 
pre pochôdzne a pojazdné ploché strechy.
DELTA®-TERRAXX preberá pri pochôdznych a 
pojazdných strechách, ochrannú, filtračnú a 
vsakovaciu funkciu. Vytvára vysokozaťažiteľnú 
ochrannú a drenážnu vrstvu, ktorá sa pokladá na 
hydroizolovanú plochu. Priamo na pás môže byť 
nanášaná piesková alebo štrková vrstva, na ktorú 
sa pokladá pochôdzna dlažba.

Pod konštrukciou dlažby zabezpečuje DELTA®-
TERRAXX celoplošnú drenážnu vrstvu pre okam-
žité odvedenie dažďovej vody, ktorá presiakla do  
podložia dlažby. V pieskovej alebo štrkovej vrstve 
s obmedzenou drenážou hrozí nebezpečenstvo 
zdržiavania vody, ktorá sa pri mrazoch rozťahuje 
a uvoľnuje dlažbu z podložia. 

Bezpečná a spoľahlivá drenáž plochej strechy. 
DELTA®-TERRAXX



 ■ Lôžko

 ■ Drenážne  
potrubie

 ■ Filtračný štrk ako  
obsypový materiál

 ■ Filtračná  
geotextília

 ■ Nopová fólia s 
integrovaným samo-
lepiacim okrajom

 ■ Perimetrická 
tepelná izolácia

 ■ DELTA®- 
TERRAXX-PROFIL

 ■ Tlakovo 
zaťažiteľná 
hydroizolácia

DELTA®-TERRAXX  
pre zvislú hydroizoláciu.
Pri suterénnych stenách ponúka DELTA®- 
TERRAXX najvyššiu mieru ochrany proti presa-
kujúcej vode pri málo priepustných podložiach. 
Nopy smerujúce k zásypu fungujú ako celoploš-
ná drenážna vrstva; pás presahuje požiadavky 
DIN 4095. Natavená geotextília zabraňuje 
zaneseniu nopovej štruktúry.  
DELTA®-TERRAXX ponúka vysokú drenážnu 
kapacitu až 3,1 l/s · m pri zaťažení 20 kN/m2. So 
šírkou 2,40 m sa dá v jednom páse aplikovať 
okolo väčšiny suterénnych stien. Pri pokládke 
na perimetrickú tepelnú izoláciu zabezpečuje 
DELTA®-TERRAXX nutné oddelenie perimetra od 
zeminy. Vysoká pevnosť v tlaku až 400 kN/m2 
umožňuje zabudovanie až do hĺbky až 10 m. 

Bezpečne chráni suterénne steny.
DELTA®-TERRAXX

Ukončenie pásu pomocou DELTA®-MS PROFIL a  
DELTA®-GEO DRAIN CLIP.

Dlhodobá filtrácia a drenáž. Nopová fólia a geotextília ako kompaktný celok.



Vodorovné použitie

 ■ Perfektná drenáž pre vegetačné strechy, par-
kovacie domy, chodníky, zámkovú dlažbu, 
štrkom zaťažené ploché strechy a základové 
dosky.  

 ■ Filtračná geotextília zabraňuje zanášaniu  
nopovej štruktúry.

 ■ Vyššia schopnosť odvádzať vodu ako štrk 
alebo betónová drť.

 ■ Vysoká pevnosť v tlaku až 400 kN/m2.

 ■ Neškodná pre pitnú vodu, odolná voči  
mechanickému poškodeniu.

 ■ Integrovaný lepiaci pás pre zjednodušenie 
pokládky.

 
Zvislé použitie

 ■ Univerzálna ochrana podľa DIN 18195 ako 
vodonepriepustný obal pred suterénnou 
hydroizoláciou pri zaťažení prívalovou a  
presakujúcou vodou.

 ■ Chráni hydroizoláciu suterénnych stien a  
perimetrickú tepelnú izoláciu pred vlhkos-
ťou, ktorá znižuje jej tepelno izolačné účinky. 

 ■ Účinkuje ako spo-
ľahlivá metánová a 
radónová drenáž.

 ■ Zabudovateľná až 
do hĺbky 10 m aj pri 
veľkom prívale vody.

 ■ Absolútne nehnijú-
ca a bez recyklátov.

 ■ Rýchlo a cenovo  
výhodne aplikova-
teľná a bez nutnosti 
výmeny obsypové-
ho materiálu.

Univerzálne riešenie na stavbe.
DELTA®-TERRAXX

Ideálny podklad pre pochôdzne plochy striech. Zvyšuje využitie suterénov.

DELTA®-Systém – získajte viac.

K tomu samozrejme existujú perfektné systémové doplnky. Informácie o doplnkoch a ďalších 
systémoch DELTA® nájdete na www.dorken.sk alebo kontaktujte našu kanceláriu. 

Pri vodorovnej aplikácií:  
DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA ...

... slúži ako deliaca a filtračná vrstva pri 
stavbách ciest a terás. DELTA®-DRENÁŽNA 
TEXTÍLIA zabezpečuje filtračnú funkciu pri 
plošnej drenáži. Vhodná aj ako ochrana proti 
prerastaniu buriny.

Pri zvislom použití: 
DELTA®-THENE ...

... sa používa vo vonkajšom aj vnútornom 
prostredí ako hydroizolácia. DELTA®-THENE má 
jedinečnú rastrovanú potlač pre ľahké a presné 
rezanie. V spojení s podkladovým náterom  
DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER -5 je  
možná aplikácia už od teploty -5° C.  

Rýchla a cenovo výhodná pokládka.

Perfektne chráni suterénne steny.



DELTA®-Systém – získajte viac.

DELTA®-TERRAXX SKRUTKA
Bezpečné prikotvenie DELTA®- 
TERRAXX na perimetrické tepelno – 
izolačné dosky. Patentovo chránená.

DELTA®-MULTI FIXX
Univerzálna príchytka pre všetky 
DELTA® – nopové a drenážne fólie. 
Obojstranne použiteľný.

DELTA®-GEO DRAIN CLIP
Montážny klip pre rýchle a  
jednoduché ukončenie.

DELTA®-MS PROFIL
Ukončovací profil.

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA
Deliaca a filtračná textília. Zabezpe-
čuje filtračnú funkciu pri plošných 
drenážach.

DELTA®-TERRAXX-PROFIL
Ukončovací profil pri použití  
perimetrickej tepelnej izolácie.  
Prihlásený patent. 
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Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky. 
Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení.

Príslušenstvo DELTA® pre DELTA®-TERRAXX.DELTA®-TERRAXX

Technické údaje:

Materiál nopovej fólie Polyetylén vysokej hustoty

Materiál geotextílie Polypropylén

Výška nopov ca. 9 mm

Pevnosť v tlaku ca. 400 kN/m2

Objem vzduchu  
medzi profilovaním ca. 7,9 l/m2

Teplotná odolnosť -30 °C až +80 °C

Pevnosť v ťahu MD 6 kN/m/CMD 6 kN/m (EN 10319)

Odolnosť proti prierazu 40 mm (EN 918)

Charakteristická veľkosť  
otvorov geotextílie 150 µm (EN ISO 12956)

Priepustnosť vody  
geotextíliou 8 · 10-2 m/s (EN ISO 11058)

Drenážna kapacita,  
priepustnosť vody   3,1 · 10-3 m2/s (EN ISO 12958) 
v rovine pri 20 kN/m2

Rozmer rolky 12,5 m x 2,4 m

Odolnosť  Do 2 týždňov po zabudovaní zakryť. Odol-
nosť min. 25 rokov v prírodných zeminách 
s hodnotou pH medzi 4 až 9 a teplotou 
podložia < 25 °C.

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

Dörken SK s.r.o.

Nádražná 34, 

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02 45 944 917

Fax: 02 45 944 918

dorken@dorken.sk

www.dorken.sk

… pre investorov: 
„Znamená riešenie problémov  
za optimálne ceny  
v značkovej kvalite od  
špičkových špecialistov!“

… pre remeselníkov: 
„Ponúka kompletný systém,  
s ktorým môžem splniť každé 
prianie investora k jeho úplnej 
spokojnosti, je to pre nás istota!“

… pre projektantov: 
„Je to pre mňa istota, že môj  
projekt strechy a spodnej  
stavby bude riešený modernými  
a osvedčenými výrobkami  
s dlhou životnosťou!“

Člen skupiny Dörken


