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Technický list 
 

DELTA®- 
FASSADE S PLUS   
Čierna difúzne otvorená fólia pre obklady s 
otvorenými škárami a pre priesvitné obklady 

Vlastnosti Metóda Hodnoty Jednotky 

Popis 

Použitie - 
Čierna difúzne otvorená fólia pre vetrané fasády s 
otvorenými škárami a obklady z dreva, kovu, skla atď. 

- 

Materiál - 

Vysoko pevná čierna polyesterová textília 

so špeciálnym akrylátovým vodotesným povrstvením a 
lepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu. 

- 

Plošná hmotnosť EN 1849-2   270 g/m² 

Hrúbka EN 1849-2 ca. 0,53 mm 

Vodotesnosť 

Vodotesnosť pred a po umelom starnutí  

(5.000 h UV) 

EN 1928 +  

EN 13859-2 
W1 - 

Odolnosť voči hnanému dažďu 
Test Uni- 
verzita Berlín 

Tesné - 

Priepustnosť pre vodnú paru 

Hodnota sd EN ISO 12572 ca. 0,02 m  

Faktor difúzneho odporu μ - ca. 40 -  

Mechanické vlastnosti 

Pevnosť pozdĺžna / priečna EN 12311-1 370 / 270 N/5 cm 

Pevnosť po umelom starnutí (5.000 h UV)  
pozdĺžna  /priečna 

EN 12311-1 290 / 230 N/5 cm 

Natiahnutie pozdĺžne / priečne EN 12311-1 > 10 % 

Pevnosť vo vytrhnutí klinca pozdĺžna / 
priečna 

EN 12310-1 150 / 150 N 

Priamosť EN 1107-2 < 0,5 % 

Správanie sa za chladu EN 1109 -40 °C 

Ďalšie vlastnosti 

Reakcia na oheň EN 13501-1 B-s1,d0 - 

Teplotná odolnosť - - 30 až + 120 °C 

Oblasti použitia 

Pre všetky fasádne obklady s otvorenými škárami z dreva (zvisle i vodorovne), kovu 
(ťahokov, perforovaný plech z titánzinku, lamely z AL atď.) so šírkou škáry do 50 mm a 
podielom škár do 50 % z plochy. Vhodná i pre sklenené obklady (emailované sklo, 

priesvitné polykarbonátové dosky apod.) s priepustnosťou UV žiarenia do 10 %. 

CE harmonizácia EN 13859-2 Áno - 

Príslušenstvo 
DELTA®-TAPE FAS (UV stabilizovaná čierna jednostranne lepiaca páska na fóliovom 
nosiči), DELTA®-QUICKFIXX (skrutky na provizórnu fixáciu fasádnych pásov na rôznych 

tepelne izolačných doskách). 

Rozmery / hmotnosť / paletové množstvo - 1,5 x 50 / 20 / 24 m / kg / Rolí  
 
 

 


