
DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

Perfektná ochrana proti korózií a vlhkosti.
Difúzne otvorený pružný pás. Tlmí hluk.  
K odberu aj bez integrovaného samolepiaceho  
okraja pod  názvom DELTA®-TRELA!

DELTA®-TRELA PLUS 
Optimálny partner pre plechové strechy.

Tlmí hluk
až
o dB15



Bráni hromadení vlhkosti. Zabraňuje vzniku 
korózie. Tlmí hluk dažďa a krúp.

Uchovajte lesk atraktívnych plechových striech:

DELTA®-TRELA PLUS  

DELTA®-kvalitné značkové produkty z vlastnej výroby.

 ■ 8 mm vysoká štrukturovaná 
nopová rohož. Deliaca a drenážna 
vrstva medzi podkladom a 
 plechovou krytinou.

 ■ Plechová krytina. Symetrická 
nopová štruktúra zabezpečuje 
plechovým pásom bezproblémovú 
dilatáciu.

 ■ Nakašírovaná štruktúrovaná  
nopová rohož umožňuje použitie  
štandardných príponiek

 ■ S integrovaným  
samolepiacim okrajom

 ■ Nosný pás DELTA®-VENT S: 
trojvrstvový, difúzne otvorený pás 
na debnenie z polypropylénového 
ochranného flísu



■    Pružná, difúzne otvorená štruktúrovaná 
deliaca vrstva. S bezpečným dvojitým 
PLUS lepením.

■    Pre všetky šikmé strechy s plechovou 
krytinou a pre plechové fasády.

■    Pozostáva z nosného pásu a nakašírova-
nej štruktúrovanej rohože v tvare nopov 
vysokých 8 mm.

■    Zabezpečuje neustále omývanie spodnej 
strany plechových pásov vzduchom.

■    Umožňuje odvedenie vlhkosti.
■    Vďaka nízkej hodnote Sd nosného pásu 

(Sd <0,02 m) môže byť zbytková vlhkosť 
z krokiev a debnenia odvedená von.

■    Tlmí hluk dažďa a krúp až o 15 db (certifi-
kované Vedeckým a technickým centrom 
pre stavebníctvo v Bruseli).

■    Vysoká hustota nopov štruktúrovanej 
vrstvy zabezpečuje pri zmenách teplôt 
bezproblémovú dilatáciu plechových  

pásov.
■    Symetrické usporiadanie nopov umož-

ňuje pri riešení detailov nezávislosť na 
smere pokládky.

■    K odberu aj bez integrovaného samole-
piaceho okraja pod obchodným názvom 
DELTA®-TRELA.

Technické údaje:

Materiál nosného pásu  DELTA®-VENT S – trojvrstvový vysoko difúzne 
otvorený pás na debnenie z polypropylénovej 
textílie.

Materiál nopovej rohože Polypropylén  
Polyamid (DELTA®-Enka®-VENT)

Výška nopov ca. 8 mm 

Požiarne vlastnosti Trieda E, EN 13501-1

Hodnota Sd ca. 0,02 m

Krycia šírka ca. 1,40 m
ca. 1,00 m (DELTA®-Enka®-VENT)

Plošná hmotnosť ca. 380 g/m2

ca. 210 g/m2 (DELTA®-Enka®-VENT)

Hmotnosť rolky ca. 17,1 kg
ca. 10,5 kg (DELTA®-Enka®-VENT)

Rozmer rolky 30 m x 1,5 m
50 m x 1,0 m (DELTA®-Enka®-VENT)

Kvôli rozdielnym poveternostným podmienkam a úrovni slnečného žiarenia všeobecne 
odporúčame plynulé zakrytie našich fólií. 



DELTA®-PREN
Tekuté špeciálne lepidlo k lepeniu 
presahov.

DELTA®-TESNIACI KLINEC
Galvanizovaný lepenkový klinec s 
tesnením z EPDM kaučuku. Balíček 
DELTA®-TESNIACICH KLINCOV je 
súčasťou každej rolky.

DELTA®-THAN
Trvalo pružné lepidlo v kartuši zo 
špeciálneho kaučuku na prilepenie 
a utesnenie fólii DELTA® v extérieri.
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Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.
Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:

Príšlušenstvo DELTA® pre DELTA®-TRELA PLUS.

 ■ 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


