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DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

Pozemní stavby ■Izolační systém ■ Pro stěny a  ■

podlahy

Chytré řešení
pro suché stěny.

Izolace v rolích pro rychlou spolehlivou pokládku.

Pro vnitřní a vnější použití.P
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Okamžitá ochrana 
s dlouhodobým účin-
kem? DELTA® Systém je 
řešení s budoucností. 

   DELTA®-THENE ■

Izolační pás lze použít na svislé i vodorovné 
plochy ve vnitřním i vnějším prostředí:
– spolehlivá izolace sklepních stěn
 a základových desek v kontaktu se zeminou
 proti zemní vlhkosti a netlakové vodě
– kvalitní izolace, např. balkonů, stěn 
 a podlah v mokrých místnostech a 
 provozech, proti netlakové vodě
– odolná izolace proti kapilárně vzlínající
 vlhkosti a jako parotěsná zábrana pod
 podlahové potěry
– vně umístěná parotěsná zábrana stěn 
 z vodostavebního betonu 

   DELTA®-TERRAXX ■

Spolehlivá ochrana a plošná drenáž pro  tlakově 
zatížitelné svislé a vodorovné  podklady. Vysoká 
drenážní schopnost pro vodu i plynová drenáž 
pro odvod metanu a radonu z podloží v kombi-
naci se samolepicími hydroizolacemi, pevnými i 
fl exibilními minerálními  stěrkami, perimetrický-
mi tepelně izolačními deskami a vodostaveb-
ním betonem. DELTA®-TERRAXX rozděluje dlou-
hodobě  působící tlak zeminy a chrání před 
bodovým tlakovým  zatížením. Rychlá a cenově 
výhodná pokládka díky rozměru role – šíře 
2,4 m odpovídá výšce většiny sklepních stěn. 

DELTA®-kvalitní a značkové produkty z vlastní 
výroby.
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DELTA®-THENE ■

DELTA®-BAND RA/RB  ■

zakončení horní hrany

DELTA®- ■

TERRAXX

DELTA®-THENE ■

Penetrační nátěr
Rastrovaný potisk  ■

pro přesné řezání pásu
Filtrační  ■

štěrkový zásyp 

Šetří čas. Jasné výhody proti běž
DELTA®-THENE
Vlhkost? Jednoduše ji odizolujte!



Rychlá pokládka izolace v roli.  Bezpečná izolace v mokrých provozech.  Spolehlivá ochrana sklepních stěn.

Velké plochy se s DELTA®-THENE izolují velmi jednoduše a bez nerovností.

DELTA®Systém – získáte víc.

 K tomu samozřejmě patří perfektní systémové doplňky. Podrobnější informace o systémech DELTA® včetně 
detailů najdete na www.dorken.cz nebo kontaktujte naši kancelář.

DELTA®-THENE ...

... je kombinace křížem laminované speciální 
fólie z HDPE a izolační a samolepicí vrstvy z 
bitumenkaučuku. Bílá krycí fólie a potisk DELTA®-
THENE signalizují na první pohled nejvyšší kvalitu 
až do nejmenšího detailu. 

DELTA®-TERRAXX ...

... k zemině orientované nopy působí jako plošná 
drenáž s kapacitou 3,1 l /s při 20 kN/m2. Na nopech 
profi lované fólie je navařena pevná fi ltrační geo-
textilie, která zabraňuje zanesení struktury nopů. 
Tím je zaručena dlouhodobá optimální drenážní 
schopnost. 

DELTA®-THENE ...

... se používá pro svislé a vodorovné plochy  ■

ve vnitřním a vnějším prostředí.

... přímo z role se čistě, rychle a bezpečně  ■

 „tapetuje”. Pás se dobře pokládá i v těsných 
stavebních výkopech.

... se přesně a snadno řeže díky rastrovanému  ■

potisku.

... nepotřebuje žádný čas tuhnutí. Pás je oka- ■

mžitě vodotěsný a odolný dešti. Stavební 
 výkop lze ihned po položení izolace zasypat.

... má stálou přesně defi novanou tloušťku. Při  ■

izolaci velkých ploch nevznikají nerovnosti a 
rozdíly v tloušťce izolační vrstvy.

... překlene díky své pružnosti případné  ■

 trhlinky v podkladu.

... nabízí okamžitou ochranu proti vodě a  ■

dešti díky speciální fólii z HDPE a zajišťuje 
dlouhodobou, vysoce kvalitní izolaci.

... splňuje požadavky norem na samolepicí  ■

hydroizolační pás.

... bílý povrch izolačního pásu brání přehřívá- ■

ní v létě. Černé izolační pásy mohou mít 
 teplotu až + 95 °C, tvoří se bubliny a izolace 
se může ze  stěny sesu-
nout.  DELTA®-THENE má 
maximální teplotu + 70 °C.

... ve spojení s výrobkem  ■

DELTA®-THENE-Penetrační 
nátěr - 5 může být poklá-
dán již od - 5 °C.

žným hydroizolacím.



DELTA®Systém …

DELTA®-THENE

 

Technická data:

Materiál  Křížem laminovaná speciální fólie
 z HDPE s izolační a samolepicí 
 vrstvou z bitumenkaučuku.

Tloušťka ≥ 1,5 mm

Hmotnost  ca. 1,6 kg/m2

Hodnota rd ≥ 400 m

Teplotní odolnost - 30 °C až + 80 °C

Teplota  + 5 °C až + 30 °C
zpracování  (teplota vzduchu a podkladu) 
 od -5 °C při použití 
 DELTA®-THENE-Penetrační nátěr - 5

Rozměr role  1,0 x 20 m
 1,0 x 5 m
 0,3 x 10 m

Skladování  Skladovat i přepravovat vestoje

Likvidace EWC kód 1 703 02 
 asfalt, bez obsahu téru

Obal  Recyklovatelný (papír)

  Další informace o systémech  ■

DELTA® naleznete na 
www.dorken.cz , kde jsou 
uvedeny i DELTA®-Střešní 
detaily.

Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2

CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

Tel.: 261 221 576, 261 005 200

Fax: 261 223 725

dorken@dorken.cz

www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken
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... pro investory: 
„ ... znamená řešení problémů 
za optimální ceny ve značkové 
kvalitě od špičkových 
specialistů!“

... pro řemeslníky:  
„ ... nabízí kompletní systém, 
se kterým mohu splnit každé 
přání investora k jeho plné 
spokojenosti. Je to pro nás 
jistota!”

... pro projektanty: 
„ ...  je pro mě jistota, že můj pro-
jekt střechy a spodní stavby bude 
řešen moderními a osvědčenými 
výrobky s dlouhou životností!”

Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.
Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni.

Příslušenství DELTA® pro DELTA®-THENE.

 DELTA®-THENE-Penetrační 

nátěr

Penetrační nátěr a adhezní 
můstek s vysokou vsakovací 
schopností pro minerální 
poklady.

DELTA®-THENE-Penetrační 

nátěr -5

Speciální zimní penetrace pro 
pokládku při teplotách do - 5 °C.

 DELTA®-THENE-BAND T 300

Speciální pruh ( 0,3 x 10 m) pro 
pokládku v přechodech ploch a 
detailech – hrany, rohy, fabiony, 
potrubní prostupy. S dělenou 
ochrannou fólií na rubu pro 
snazší pokládku.

 DELTA®-BAND RA/RB

Velmi silně samolepicí zakončo-
vací izolační páska z bitumen-
kaučukové hmoty na hliníkové 
fólii (RA) nebo na fólii v barvě 
olova (RB).


