
FASSADE COLOR 
Cephe tasarımında yeni estetik

DELTA®

Cephe simülatörümüz esin kaynağınız olsun

WWW.FASSADE-COLOR.COM
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Kendi alanında teknoloji lideri Dörken’in yalıtım ve koruma 
sistemlerinin sahne gerisinde, bir kaplamanın arkasında 
ya da yer altında olması alışıldık bir durum. Bu kaideyi ilk 
olarak 20 yıldan fazla bir süre önce üretimine başlanan UV  
dayanımlı siyah renkteki cephe örtülerinden oluşan DELTA®- 
FASSADE Ailesi ile bozduk. Böylece, açık derzli cephelerde, 
derzler arasındaki boşluklardan görünen örtülerimiz, bina 
cephelerinin estetiğinin bir parçası haline geldi.

İstediğiniz farklı bir ton mu var? Size yardımcı olmaktan memnun oluruz. 

Şimdi ise DELTA®-FASSADE COLOR’un renk yelpazesiyle 
görünürlüğe yepyeni bir adım atıyoruz! Yedi standart renk 
seçeneğine ek olarak, DELTA®-FASSADE COLOR talep 
 üzerine hazırlanabilen özel tint sistemleri sayesinde farklı 
renk tonu olanakları da sunuyor!  

DELTA®-FASSADE COLOR, DÖRKEN Grubunun kendi 
alanlarında uzman iki şirketinin bilgi birikiminin bir araya  
gelmesinden ortaya çıkıyor: yüksek dayanıma sahip 
 DELTA® PROTEC’in boya pigmentleri, uzun ömürlü DELTA® 
membranlarıyla birleşiyor.

DELTA®-FASSADE COLOR’un sunduğu yeni estetik tasarım 
seçeneklerini keşfedin!  

001
Akik beyaz

002 
Oniks siyah

003
İnci gri

004 
Topaz mavi

005 
Zümrüt yeşil

006 
Mercan kırmızı

007 
Kehribar turuncu

04 – 05
06 – 07
08 – 09
10 – 15

AHŞAP cephe konstrüksiyonları 

METAL cephe konstrüksiyonları

Cephe simülatörü

Sahne arkası 

 YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜM ORTAKLIĞI 
YENİ UFUKLAR AÇIYOR
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CANLI  
 AHŞAP CEPHELER    
CANLI RENK 
 SPEKTRUMUYLA BULUŞTU 

DELTA®-FASSADE COLOR örtüleri, her tip açık derzli ahşap 
cephe tasarımında yapınızın estetiğine farklı bir yorum 
getiriyor. Böylece, cephe tasarımınız üç boyutlu etki ile 
 derinlik kazanıyor. 

DELTA®-FASSADE COLOR yelpazesindeki nefes alan  örtüler, 
toplam yüzeyin % 50’sine kadarını kaplayan 50 mm’ye  kadar  
açık derzli havalandırmalı tüm cepheler için uygun. Bu 
 değerlerin üstündeki özgün cephe tasarımlarınızda  
size özel çözümler geliştirebilmek için çalışmaktan 
 memnuniyet duyarız.
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SOĞUK METAL GÖRÜNÜMÜ  
 KARŞI KONULMAZ 
RENK VURGULARIYLA 

 BULUŞTU 
DELTA®-FASSADE COLOR, geniş renk yelpazesi ve 
 maksimum %10 UV geçirgenlik özelliğiyle cam ve 
 polikarbonattan şeffaf ya da yarı saydam cephe panelleri 
gibi farklı malzemelerin arkasında da etkileyici tasarım 
vurguları ile derinlik yaratıyor.  

DELTA®-FASSADE COLOR örtüleri, açık derzli ya da perfore 
metal cephelerde sıradışı bir kombinasyon sağlıyor. Renkli 
cephe örtülerimizle, farklı metal cephe tasarımlarınızda 
ufak bir kontrast oluşturarak daha çekici bir estetiğe sahip 
olabilirsiniz.  
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İDEAL CEPHENİZ

 SADECE 
 BİR TIK UZAKTA
Cephe simülatörümüz size ilham versin! Cephe kaplamanızı 
arzu ettiğiniz renkle birleştirin.

Cephe simülatörümüz ile tüm kombinasyon seçeneklerini 
görmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.fassade-color.com
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 HER TÜR  
 HAVA KOŞULUNA UYGUN 
 ÜSTÜN  ÖZELLİKLER

Maksimum UV koruması 
Membranlar zamana yenilmeyen renk 
 pigmentleri ile uzun ömürlü koruma sağlar.

DELTA-AMS® teknolojisi 
Yapı strüktürünü vücudumuzu koruyan deri-
miz gibi korur – aynı anda hem su geçirmez 
hem de nefes alma özelliğine sahip. 

Suya, şiddetli yağmura ve rüzgâra karşı 
koruma 
Su ve rüzgâr geçirmez. 

Lotus etkisi
Su itici özellikleri sayesinde yağmur suyu 
membranlar üzerinde hızla akıp gider. 

Nefes alabilir 
Nem kontrollü şekilde tahliye edilir. 

Eşsiz BiCo teknolojisi 
Arttırılmış lif yoğunluğu sayesinde daha güçlü 
koruma sağlar.

Renk dayanıklılığı
Dayanıklılığı kanıtlanmış özel inorganik 
 pigmentler sayesinde renkler canlılığını uzun 
süre korur.

Alev geciktirici 
Yangın sınıfı B-s1, d0 
(Entegre kendinden yapışkanlı bindirme 
kenarlarına sahip membran olarak) 

Sahip olduğu akıllı membran teknolojisi DELTA®-Aktif- 
Membran-Sistemi sayesinde tüm DELTA®-FASSADE COLOR 
cephe örtüleri hem su geçirmez hem de nefes alabilir 
 özellikte. Bu teknoloji sayesinde örtüler cepheyi cildimiz 
gibi koruyor. Olağanüstü nefes alma özelliği ile bina 
içindeki nem ve ısının dengelenmesine ve ısı yalıtımına 
katkıda bulunuyor.

Ayrıca, eşsiz BiCo teknolojisi sayesinde sahip olduğu 
 yüksek lif yoğunluğu, örtünün gücünü arttırıyor ve normal 
seviyenin üzerinde bir UV koruması sağlıyor.

DELTA®-FASSADE COLOR’un EN 13501-1’e göre yangın  
sınıfı, buhar geçiren ve su geçirmeyen cephe örtülerinin 
en yüksek sınıfı olan B-s1, d0.
 
Yangın sınıfı konusundaki üstünlüğü ise kendinden 
yapışan bindirme kenarlarındaki özel geliştirilmiş patentli 
yapışkanı. DELTA®-FASSADE COLOR entegre kendinden 
yapışkanlı bindirme kenarlarına sahip membran olarak zor 
alev alır niteliğinde ve B-s1, d0 sınıfındadır.
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DELTA®-FASSADE COLOR örtüleri, giydirme cepheler 
 alanındaki 20 yıllık deneyimin ürünü. Bilindiği gibi, DELTA® 
cephe örtüleri yıllardır açık derzli cephelerde olağanüstü 
bir performans sergilemekte.  

Entegre kendinden yapışkanlı bindirme kenarına sahip, 
nefes alan DELTA® cephe örtülerimiz, cepheleri yoğuşma 
hasarlarından korurken yalıtım katmanları için anında 
 rüzgâr ve toz koruması ile sürdürülebilir şekilde enerji 
 tasarrufu sağlıyor.

Teknik bilgiler: 

Tanım  Toplam yüzeyi %50’sine kadar kaplayan,  
50 mm’ye kadar açık derzli cepheler için renkli, 
nefes alan, su geçirmeyen cephe örtüsü.  Cam 
cephelerde %10’un altında UV geçirgenliği. 

Malzeme Özel su geçirmez kaplamaya ve kendinden 
yapışkanlı kenarlara sahip yaşlanmaya dayanıklı 
muflon örtü 

Ağırlık yakl. 300 g/m2

Kalınlık yakl. 0,60 mm

Su geçirgenlik Su geçirmez W1 

Yırtılma mukavemeti 370 / 270 N/5 cm

Delinme direnci 150 / 150 N

Yangın sınıfı B-s1, d0 

Sd değeri yakl. 0,02 m (yüksek oranda nefes alır) 

Isı dayanımı – 40 °C’den + 120 °C’ye 

Rulo ağırlığı yakl. 13,5 kg

Rulo ölçüleri 30 m x 1,5 m

DELTA®-FASSADE COLOR
007 kehribar turuncu

DELTA®-FAS PAINT 
Kontralata ve ankrajların boyanması

DELTA®-FASSADE COLOR
005 zümrüt yeşil

Entegre kendinden  
yapışkanlı bindirme kenarları

Entegre kendinden  
yapışkanlı bindirme kenarları

DELTA®-FASSADE COLOR
002 oniks siyah

50 mm’ye kadar açık dikey  
derzli ve toplam yüzeyin  

% 50’sine kadarını kaplayan  
cephe kaplamaları

Perforeli veya genişletilmiş  
metal ya da cam kaplamalar

50 mm’ye kadar açık derzli ve  
toplam yüzeyin % 50’sine kadarını  
kaplayan cephe kaplamaları

DELTA®-FASSADE COLOR
004 topaz mavi

Entegre kendinden  
yapışkanlı bindirme kenarları

Genişletilmiş metal kaplamalar
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DELTA®-FASSADE COLOR aksesuarları uygulama kolaylığı  
ve özellikle anında hava ve rüzgâr geçirimsizlik sağlar. 
Dörken’in güvenilirliği yüksek kalitesiyle kazanmış ve 
 tecrübeyle kendini kanıtlamış geniş kapsamlı yapıştırma 
ve aksesuar sistemi, kalıcı sağlamlıkta uygulanabilirliğin  
ve en uygun yapışma gücünün garantisidir. DELTA®- 
Yapıştırma Programı ve Aksesuarları estetikten ödün 
 vermeden, daha iyi koruma sağlar.

 MÜKEMMEL BİTİŞ İÇİN 
DELTA®-FASSADE 
  COLOR AKSESUARLARI 

An Plan b: 
bitte die ersten oberen 
4 Holzlatten entfernen

DELTA®-FAS PAINT
Saf akrilik reçine esaslı saten likit boya. DELTA®-FASSADE 
COLOR ile uyumlu renklerde ankraj, kontralata birleşim yer-
lerinde kullanım ve örtü yüzeyindeki çiziklerin tamiratı için. 
Dış ortamda kullanıma uygun.

Mevcut renkler:  
001 Akik beyaz  005 Zümrüt yeşil 
002 Oniks siyah  006 Mercan kırmızı 
003 İnci gri  007 Kehribar turuncu 
004 Topaz mavi

DELTA®-FAS BAND CLEAR
DELTA®-FASSADE COLOR örtülerinin birleşim yerleri için UV 
 dayanımlı, tek taraflı şeffaf bant.

■ Kalıcı UV-dayanımı 
■ Dış uygulamalar için uygun 
■ Rulo ölçüleri: 60 mm x 25 mm
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