
DELTA®-VENT Ailesi
DELTA®-VENT S
DELTA®-VENT S PLUS
Daha yüksek yırtılma 
dayanımı

DELTA®-VENT N PLUS
Kendinden yapışkanlı
kenara sahip çatı örtüsü
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DELTA®-VENT X PLUS
Havalandırmasız eğimli
çatılar için 4 katmanlı 
koruma

DELTA®-NEO VENT
DELTA®-NEO VENT PLUS
Daha yüksek ısı dayanımı

DELTA® değerleri korur

DELTA -VENT N®

Isı yalıtımlarını suya, neme, rüzgara ve
toza karşı koruyan 3 katmanlı su yalıtım örtüsü

Dörken Sistem A.Ş.
Sanayi Mahallesi, D-130 
Yanyol Cad. No: 179
41040 - İzmit/Kocaeli

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding
kuruluşudur.

+90 262 335 61 16
+90 262 335 61 17
info@doerken-sistem.com
www.doerken-sistem.com



DELTA®-VENT N

Yapılara nefes aldıran su yalıtım örtüsü
Eğimli çatılar için ekonomik su yalıtımı

DELTA®-VENT N
Eğimli çatılarda 3 katmanlı koruma
■	 Yeni BiCo lif teknolojisiyle daha yüksek   
 dayanıklılık sunar.

■	 Metrekare başına düşen yüksek lif   
 yoğunluğu sayesinde, muadillerine oranla   
 daha yüksek UV dayanımına sahiptir.

■	 Kendinden yapışkanlı kenara sahip  
 versiyonu DELTA®-VENT N PLUS‘ın   
 bindirme kenarlarının yapışkanlık gücü   
 zamanla artar. 

■	 DELTA®-VENT N PLUS‘ın bindirme   
 kenarındaki yapışkan alanın özel yapısı su ve  
 neme karşı ilave güvenlik sağlar.

Pamuk, bitki dünyasının en büyük ekonomistidir. Yapısı gereği, pamuk ipliği yumuşaklığının yanı sıra nem ve sıcaklık dengeleyicidir. Pamuk 
giysiler, yaklaşık 7.000 yıldır insanoğlunu güneş, rüzgar, sıcak ve soğuktan korumuştur. Pamuk, DELTA®-VENT grubu ürünlerimizin tasarımında 
mükemmel bir modeldir.

Teknik Detaylar

Malzeme
Difüzyona açık, PP spunbond ve folyo 
kombinasyonundan oluşan 3 katmanlı çatı 
örtüsü

Yangın sınıfı E sınıfı, EN 13501-1

Yırtılma dayanımı yakl. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1+2  

Su geçirimsizlik Su geçirmez W 1, EN 13859-1+2  

Sd-değeri yakl. 0,02 m

Isı dayanımı - 40 °C ile + 80 °C

Rüzgarla savrulan 
yağış direnci TU Berlin, yağmur testi sertif ikalıdır

Ağırlık yakl. 130 g/m2

Rulo ölçüleri 50 m x 1,5 m

Aktif membran
sistemi

Su
geçirmez

Yağmur
geçirmez

Rüzgar
geçirmez

Daha yüksek
UV koruması

Buhar
geçirgen

Ekonomik
alternatif

€
€ DELTA®-BiCo

teknolojisi

■ Çatı ve cephede konstrüksiyon yükünü hafifletir.
■ Isı yalıtımı üzerine direkt olarak serilebilir, böylece ısı   
 yalıtımı kalınlığı için mertek yüksekliğinden tam olarak   
 faydalanılmasına imkan verir.
■	Islandığında dahi kaymayan yüzeye sahiptir.


