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Technický list 
 

DELTA®- NEOVAP 1500 
Samolepiaca parotesná zábrana  
aplikovaná za studena Sd > 1500 m 

Vlastnosti Metóda Hodnoty Jednotky 

Popis 

Použitie 
Nízko horľavá vzduchotesná a parotesná zábrana pre použitie na plochých a šikmých 
strechách, najmä na oceľových trapézových konštrukciách. 

Materiál 
3-vrstvová fólia tvorená hliníkovou vrstvou s priesvitnou hornou povrchovou úpravou 

HDPE a samolepiacou spodnou povrchovou úpravou so silikonizovaným filmom. 

Vlastnosti 

Bezpečnosť pri chôdzi na oceľových trapézových plechoch. Zabraňuje vnikaniu vlhkosti 

a vodnej pary do strešnej konštrukcie. Rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka lepiacej 
vrstve - bez použitia špeciálnych lepiacich pások. 

Plošná hmotnosť EN 1849-2 ca. 190 g/m² 

Hrúbka EN 1849-2 ca. 0,2 mm 

Priamosť EN 1848-2 < 75 mm / 10 m 

Hustota EN 1849-2 ca. 950 kg/m³ 

Vodotesnosť 

Odolnosť proti prenikaniu vody EN 1928 W1 - 

Priepustnosť pre vodnú paru 

Hodnota Sd EN ISO 12572 > 1.500 m  

Faktor difúzneho odporu μ - > 7.500.000 -  

Mechanické vlastnosti 

Pevnosť pozdĺžna / priečna EN 12311-1 320 / 520 (-50 / +100 N/5 cm) N/5 cm 

Predĺženie pri pretrhnutí EN 12311-1 140 / 30 (> 100 / > 10 %) % 

Odolnosť proti roztrhnutiu EN 12310-1 130 / 150 (-30 / +50 N) N 

Vystavenie kvapalným chemikáliám – alkálie 

(pevnosť v ťahu po starnutí) 

EN 1847 /   

EN 12311-1 
Vyhovuje - 

Pevnosť spoja (odolnosť v šmyku) EN 12317-1 250 N/5 cm 

Odolnosť voči odtrhnutiu v spoji EN 12316-1 35 N/5 cm 

Rozmerová stálosť EN 1104-2 ≤ 0,5 % 

Ďalšie vlastnosti 

Reakcia na oheň EN 13501-1 E - 

Výhrevnosť - < 10.500 kJ/m² - 

Teplotná odolnosť - - 30 až +80 °C 

CE harmonizácia EN 13984 Áno - 

Rozmery / Hmotnosť / Paletové množstvo - 1,08 x 60 m – ca. 16 kg – 28 roliek - 

Príslušenstvo DELTA®-FLEXX BAND (prieťažná tesniaca páska pre rohy okien, potrubia a káble) 

Použitie 
Podklad musí byť bez mastnoty a prachu, suchý, čistý a bez ostrých hrán. Pokládka 
prebieha rovnobežne so smerom vrchných pásov trapézového plechu a súčasného 

oddeľovania spodnej ochrannej fólie. Prekrytie jednotlivých pásov min. 10cm.  

 
 

 


