
DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort
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DELTA®-VENT S PLUS
a drevovláknitá izolácia

Silná kombinácia 

DELTA®-VENT S PLUS
■ Na tepelnú izoláciu alebo na debnenie
■ Bezpečné zlepenie presahov fólií vďaka dvom integrovaným lepiacim páskam
■ Hospodárne spracovanie vzduchotesnej vrstvy
■  Perfektné vzduchotesné utesnenie prestupov a komplikovaných detailov 

pomocou DELTA®-LIQUIXX

  Dörken SK, s.r.o. · Nádražná 28 · 900 28 Ivanka pri Dunaji · Tel: 02 / 45 94 4917 · Fax: 02 / 45 94 4918 · dorken@dorken.sk · www.dorken.sk

  Člen skupiny Dörken

Ideálna poistná hydroizolácia a vzduchotesná vrstva.3 funkcie, 2 úrovne, 1 fóliaVzduchotesnosť, vetrotesnosť, poistná 
hydroizolácia 

 Perfektné vzduchotesné 
utesnenie prestupov a 
komplikovaných detailov 
pomocou DELTA®-LIQUIXX
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Príslušenstvo DELTA® 

DELTA®-LIQUIXX
Pastovitá funkčná hmota pre vzdu-
chotesné napojenie zložitých detai-
lov v interiéri a exteriéri na šikmej 
streche. Spoločne so špeciálnou 
textíliou DELTA®-LIQUIXX GT 15 
univerzálne použiteľná, rýchlo a 
jednoducho sa nanáša štetcom.

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzálna lepiaca páska s najvyš-
šou lepiacou schopnosťou. Pre 
všetky fólie DELTA® vo vnútornom 
aj vonkajšom prostredí.

 

DELTA®-THAN
Trvale pružné lepidlo zo špeciálne-
ho kaučuku. V kartušiach alebo 
„črievkach“. Pre exteriér.

DELTA®-SB 60
Jednostranne lepiaca tesniaca pás-
ka na utesnenie perforácií vznikajú-
cich pribíjaním kontralát.

DELTA®-FLEXX-BAND
Pružná páska na riešenie detailov v 
interiéri a exteriéri.

DELTA®-VENT S PLUS – prehľad vlastností

Materiál  3-vrstvová strešná fólia z pevnej a difúzne 
otvorenej kombinácie polypropylénového filmu 
a ochranných textílií s integrovanými lepiacimi 
okrajmi na oboch stranách fólie.

Požiarne vlastnosti trieda E, EN 13501-1

Pevnosť ca. 270/220 N/5 cm, EN 12311-1

Vodotesnosť trieda W 1, EN 13859-1+2

Hodnota Sd ca. 0,02 m

Odolnosť voči 
hnanému dažďu  splnená, testované TU Berlín

Plošná hmotnosť ca. 150 g/m2

Hmotnosť rolky ca. 11 kg  

Rozmer rolky 50 m x 1,50 m

Vzhľadom na rôzne poveternostné podmienky a rozdielne zaťaženie UV žiarením, 
všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií. Hranice 
vystavenia poveternostným podmienkam bez zakrytia v prípade použitia ako dočasné 
zastrešenie sú uvedené na priloženom montážnom návode výrobku.

Naše odporúčanie:

DELTA®-VENT S PLUS – 
Dvojitá ochrana  
pri členitých strešných plochách.

Dodatočne ako vetrotesná poistná 
hydroizolácia (UDB-A) na drevovláknitej 
izolácii. 

Silný partner v Združení výrobcov drevovláknitých tepelných izolácií:

 Perfektné vzduchotesné 
utesnenie prestupov a 
komplikovaných detailov 
pomocou DELTA®-LIQUIXX

Tiež ideálna ako 
fasádna fólia pri 
obkladoch s 
uzatvorenými 
škárami


