
DELTA®-FASSADE Ailesi
DELTA®-FASSADE S
50 mm’ye kadar 
açık derzli cepheler için
en yüksek UV dayanımına 
sahip cephe örtüsü

DELTA®-FASSADE PLUS
Kendinden yapışkanlı
kenara sahip cephe örtüsü
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DELTA®-FASSADE S PLUS
DELTA®-FASSADE S’in 
kendinden yapışkanlı
kenara sahip versiyonu

DELTA®-FASSADE COLOR
Cephelerde renkli tasarım 
özgürlüğü sağlayan cephe 
örtüsü

DELTA® değerleri korur

DELTA -FASSADE®

Giydirme cephe sistemleri için
buhar geçirgen 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®-FASSADE

Enerji verimli cepheler için güvenli su yalıtımı, yangın sınıfı Euroclass B
Kapalı ya da açık derzli tüm giydirme cephe tasarımları için

DELTA®-FASSADE
EN 13501-1 Avrupa standardına 
göre yangın sınıfı B-s1, d0

■	 DELTA®-FASSADE Ailesi‘nin bütün ürünleri  
 zor alev alır özelliktedir.

■	 Kapladığı zemin ne olursa olsun yangın  
 davranışı B sınıfıdır: ahşap mertekler,   
 kaplama altı tahtaları, mineral yün, vb.

■	 Kendi kendini söndüren membrandır.   
 Damlama yapmaz.

■	 Alev geciktiricilidir. Yıkanma sonrası bu   
 özelliğini kaybetmez. Yangına tepkisi
 istikrarlıdır.

■	 Yüksek UV dayanımı sayesinde, 20 mm‘ye  
 kadar açık derzli tüm arkadan havalandırmalı  
 cephe kaplamaları arkasında en etkin ve   
 güvenli su yalıtım çözümüdür.

■	 Hafif ve uygulaması kolaydır.

■	 En üst seviyede su yalıtımı sağlar
 (EN 13859-2 ve EN 1928‘e göre W1).

■	 Kendinden yapışkanlı kenara sahip
 versiyonu DELTA®-FASSADE PLUS,
 anında rüzgar ve hava geçirimsizlik sağlar.
 Yangın sınıfı B-s1, d0.

■ Havalandırmalı ve kapalı ya da 20 mm‘ye kadar açık derzli  
 cephe tasarımları için uygundur (50 mm‘ye kadar açık derzli  
 cephe tasarımları için DELTA®-FASSADE S). 
■ Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.
■ Ahşap ve çelik cephe konstrüksiyonları için uygundur.
■ Kalıcı UV dayanımına sahiptir.Teknik Detaylar

Malzeme Özel su geçirmez kaplamalı, yırtılma dayanımı 
yüksek polyester muflon

Yangın sınıfı B-s1, d0, EN 13501-1

Yırtılma dayanımı yakl. 270/230 N/5 cm, EN 12311-2

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

Sd-değeri yakl. 0,02 m

Isı dayanımı - 40 °C ile + 80 °C

Difüzyon direnci yakl. 0,028 m2hPa/mg

Ağırlık yakl. 210 g/m2

Rulo ölçüleri 50 m x 1,5 m

Aktif membran
sistemi

Su
geçirmez

Yağmur suyu
geçirmez

Rüzgar
geçirmez

Nemi
tahliye eder

Uzun ömürlü
koruma

Kalıcı UV
koruması

Zor alev alır
(Yangın geciktirici)

Lotus
etkisine sahiptir

DELTA®-FASSADE COLOR; ahşap, metal, perfore veya cam gibi açık derzli ya da şeffaf cephe kaplamalarının arkasında çekici bir derinlik etkisi yaratan 7 farklı renkte 
cephe örtüsüdür. Ayrıntılı bilgi için www.fassade-color.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

YENİ

DELTA®-FASSADE COLOR


