
A lehető legnagyobb biztonság tűz, 
nedvesség és szélsőséges időjárás ellen.

DELTA®-FOXX PLUSZ 
Különleges védelem az új ragasztási zónáknak köszönhetően.
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DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.



Speciális ragasztási mód. Szokatlanul erős 
anyagfelépítés. Tükröződés-mentes bevonat.

Különleges megoldás teljes deszkázatú tetőkhöz:

DELTA®-FOXX PLUSZ

DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsminőségű termékek. 
Szavatosság letétbe helyezve: ZVDH (Német Központi Tetőfedő Szövetség)

■ Integrált ragasz-
tási zóna mindkét 
szegélyen

■  Vízzáró,  páraáteresztő 
diszperziós réteg nagy 
 szakítószilárdságú 
 speciális flízre kasírozva

■  Tömörített flízstruktúrája 
 megkönnyíti a fektetést

■  DELTA®- 
HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG 



■   Egyedülálló BiCo-technológia.   
A nagyobb száltömörségű flíz biztosítja  
a nagyobb szilárdságot és a magasabb 
UV-védelmet.

■   DELTA-AMS® technológia. Víz- és 
 szélzáró, ugyanakkor lélegző funkció  
a tető optimális védelméért.

■   DELTA®-AdTec ragasztási technológia, 
 tartós, hőálló, öregedésálló ragasztás.

■   Szabadalmaztatott, sávos ragasztási 
technológia mindkét szélén: a 8 cm 
 széles felső ragasztószegély szinte a 
 teljes átlapolási sávot kitölti, az alsó,  
4 cm széles ragasztószegély mindig 
 ragasztóra fekszik.

■   Biztos védelem, még akkor is, ha az 
 átlapolás nem teljesen pontosan a jelzett 
átlapolási sávban történik.

■   Fektetése idő- és költségtakarékos:  
a ragasztás azonnal létrejön és az idő 
múlásával egyre erősebb.

■   270 g/m2-es tömege optimális a bizton-
ságos fektetéshez.

■   Kielégíti a ZVDH (Német Központi Tető-
fedő Szövetség) minden követelményét 
és ideiglenes fedésként is beépíthető.

■   Nagy tömegű hordozórétegének és 
megerősített fedőbevonatának köszön-
hetően különösen felhasználóbarát.

■   0,02 m-es Sd-értékének köszönhetően a 
bennmaradt nedvességet biztonsággal 
kivezeti a tetőszerkezetből.

■   Speciális akrilát bevonatának 
 köszönhetően tartósan vízzáró.

■   Erős anyagfelépítésű, lépés- és kopásálló, 
nagy szakítószilárdságú.

■   Tömörített flízstruktúrájának köszönhe-
tően nem akad a deszkázat szálkáiba, 
 ezáltal gyorsabb a munkavégzés.

■   Erős napsütés esetén sem vakítja a tetőn 
dolgozókat.

■   Alátétfóliaként és alátétfedésként is 
használható.

■   Öntapadó ragasztósáv nélkül 
 DELTA®-FOXX-ként is kapható. 

■   25 év garancia, a garanciajegyben 
 megjelölt funkcióra.

* A garanciajegyben rögzített garanciális feltételek szerint.

Hosszútávú öregedés 
elleni védelem

Szélzáró

Megemelt hőállóság

Ideális  különleges 
időjárási 

 körülményekhez

Vízzáró

Vízlepergető (lótusz) 
effektus

A nedvességet 
 kiengedi

Legnagyobb  
UV-állóság

25 év garancia*

Csapóeső álló

Beesés biztos



■   A DELTA® rendszer kiegészítőivel 
 (DELTA®-PREN, DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ 
 SZALAG, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®- 
THAN) együtt lehetővé teszi vízzáró 
 alátétszigetelés kivitelezését*.

■   Jó hírű vizsgáló intézetek vízzáró alátét-
szigetelésként sorolták be, amennyiben 
a beépítésnél a DELTA® rendszer kiegé-
szítők is felhasználásra kerülnek.

■   A Berlini Műszaki Egyetemen 
csapóesőállóságra sikeresen tesztelték.

■   Beépíthető az előírt hajlásszög több, 
mint 8°-kal történő csökkentése, vagy az 
előírtnál eggyel több igénybevételi 
 tényező megléte esetén is.

■   Megbízhatóan vízzáró – még a 
 megszigorított, 3 órán át tartó, erős  
(2 700 mm/m2) esőztető teszt során is.

■   Hosszú távú biztonság, az összes toldás-
nál, csatlakoztatásnál és átlapolásnál is.

■   Biztos védelem a por, piszok és nedves-
ség ellen, a dupla ragasztósávnak 
 köszönhetően az átlapolási sávban is.

■   A fóliát a széleknél a deszkázat lezárásáig, 
arra felvezetve illetve ráhajtva kell fektetni.

■   A fóliát a gerinc, élgerinc és vápa fölött 
zártan fektetjük. Az ellenlécek rögzítése 
előtt a szarufák fölé a fóliára DELTA®- 
SZÖGTÖMÍTŐ SZALAG-ot kell ragasztani.

■   A fóliát az ereszvonalnál az ereszdeszka és 
ellenléc alatt egy vízorrlemezre kell vezetni, 
és arra DELTA®-PREN-nel ráragasztani.

Esőbiztos alátétszigetelés
Vízzáró megoldás alacsony tetőhajlásszög esetén.

* Megfelel a vízzáró (esőbiztos)  alátétszigetelésekkel 
szemben támasztott követelményeknek – Alátéthéjazatok 
Tervezési és Kivitelezés Irányelvei (ÉMSZ). 

A legfontosabbak röviden:

Anyag Nagy szakítószilárdságú speciális (PES) flíz páraáteresztő 
vízzáró diszperziós bevonattal, mindkét szélén öntapadó 
ragasztósávval.

Alkalmazás Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelke-
ző, teljes deszkázatú tetőkhöz. A Német Központi Tetőfedő 
Szövetség alátéthéjazat osztályozása szerint: UDB-A és 
USB-A. Ideiglenes fedésként is beépíthető.

Éghetőség B, EN 13501-1

Szakítószilárdság kb. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1

Vízzáróság Vízzáró, W1, DIN EN 13859-1

Sd-érték kb. 0.02 m

Hőállóság - 40 °C , EN 13859-1, 5.2.9 bek.
 + 80 °C, EN 13859-1, 5.2.10 bek.

Rövid idejű maximális hőterhelés + 150 °C

Ellenállás csapóesővel szemben Megfelelt, alátéthéjazatok csapóeső vizsgálata TU Berlin 
(Berlini Műszaki Egyetem) 

Fokozott követelmény elöregedés 
ellen

 
Megfelelt, ZVDH-termékadatlap, 1. táblázat

Tömeg kb. 270 g/m2

Tekercssúly kb. 20 kg

Tekercsméret 50 m x 1,50 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi 
befedése. Amennyiben a termék ideiglenes fedés funkciót tölt be, kérjük vegye figyelembe a terméken lévő 
 fektetési útmutatóban szereplő, befedetlenségre vonatkozó időkorlátot.



Németország vezető deszkázatra fektethető 
alátétfedése – tökéletes biztonság a dupla 
 ragasztószegélynek köszönhetően!

■   Könnyebb, gyorsabb és költségtakarékos 
fektetés a szabadalmaztatott sávos, 
 dupla ragasztószegélynek köszönhetően.

■   Újszerű sávos ragasztási zóna a felső 
 szegélyen: minden egyes sáv egy külön 
akadály a bejutni akaró víznek. 

■   Optimális ragasztás, pontatlanabb 
 fektetés esetén is.

■   A túlnyúló takarófólia külön védelmet 
nyújt mindkét ragasztási zónának, por, 
piszok, nedvesség ellen.



DELTA®-PREN
Sűrű, folyékony speciális ragasztó-
anyag a csomópontokhoz, ill.  
DELTA®-FOXX fektetése esetén az 
 átlapolások leragasztásához.

DELTA®-THAN
Tartósan rugalmas, tubusos 
 ragasztóanyag, speciális kaucsukból, 
kültérben.

DELTA®- 
HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG
Impregnált habszivacs tömítőszalag 
a deszkázatra fektetett alátétfedés 
és az ellenléc közötti tömítésre.

DELTA®-FLEXX-BAND
Nyújtható ragasztó és tömítőszalag 
külső és belső részletképzésekhez. 
Különösen alkalmas tetősíkablak, 
szellőzőcső és kábel csatlakoztatásá-
hoz.
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Dörken Kft.

Asztalos Sándor u.12.

H-1087 Budapest

Tel.: +36 1 210 63 50

Fax: +36 1 210 63 56

doerken@doerken.hu

www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

A Dörken a DELTA® rendszerrel megkönnyíti életét.
Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.

DELTA®-kiegészítők  a  DELTA®-FOXX PLUSZ-hoz.

?
mit www.doerken.hu 
verlinkt


