
Nagy szakítószilárdságú, könnyen kezelhető 4 rétegű anyag.
Energiát takarít meg és költséget csökkent.

DELTA®-REFLEX 
100 % lég- és párastopp!  
Ki kínál többet? 

DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.



10 %-kal jobb hőszigetelés.   
50 %-os hőreflektáló hatás. 100 %-os lég-és párafékezés. 

A belső értékek fontosak!

DELTA®-REFLEX  

 ■ DELTA®-REFLEX PLUSZ 
öntapadó ragasztószegéllyel 
a légzáró átlapolásokhoz

 ■ 4 rétegű anyag. Robosztus,  
nagy szakítószilárdságú,  
könnyen beépíthető, flexibilis

 ■ Az elektromágneses sugárzásokat  
nagy mértékben leárnyékolja

 ■ Sd-értéke kb. 150 m, ez hosszú 
távon kizárja a hőszigetelés és a 
tetőkonstrukció páradiffúzióból 
eredő károsodását.

DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben előállított termék. Szavatosság a ZVDH-nál (Német Tetőfedő Szövetség) letétbe helyezve.



■     10 %-kal jobb hőszigetelést biztosít.
■     50 %-os hőreflektáló hatással rendelkezik 

(dokumentálva a Frauenhofer Institut, 
Freiburg által).

■     Az embert érő elektromágneses  
sugárzások akár 99 %-át leárnyékolja.

■     100 %-os biztonságot nyújt a lég-és  
párafékezésben.

■     Az EN 13501-1 szabvány szerint az E, a 
DIN 4102 szabvány szerint a B1, nehezen 
éghető osztályba tartozik.

■     A DELTA®-TIXX, DELTA®-FLEXX BAND, 
DELTA®-POLY BAND és DELTA®-KOM BAND 
ragasztóanyagokkal együtt az átlapolá-
soknál és csatlakoztatásoknál is tökéletes 
lég- és párafékezést nyújt.

■     A különleges hálóerősítésnek köszön-
hetően nagy szakítószilárdságú  
(450/400 N/5cm).

■     3 m széles kiszerelésben ideális az  
ipari létesítmények könnyűszerkezetes 
tetőihez, függetlenül attól, hogy gáz-
beton vagy trapézlemez konstrukcióval 
készülnek.

■     Sd-értéke kb. 150 m.
■     Szakszerű beépítés esetén kielégíti a  

DIN 4108 sz. szabvány előírásait.
■     Anyagának jó kezelhetősége lehetővé 

teszi a gyors beépítést.
■     A DELTA®-REFLEX PLUSZ az integrált  

ragasztósáv által még gyorsabb lég-és 
párafékezést biztosít.

A legfontosabbak röviden:

Anyag  Egy teljesen átlátszó poliészter fólia és  
egy hálóerősítésű polietilén fólia közé  
vízzáróan és korróziómentesen beágyazott 
alumínium réteg.

Alkalmazás Lég-és párafékező fólia

Éghetőség E éghetőségi osztály, az EN 13501-1  
szabvány szerint, nehezen éghető, B1,  
a DIN 4102 szabvány szerint 

Szakítószilárdság 450/400 N/5 cm,  
az EN 12311-2 szabvány szerint

Sd-érték kb. 150 m

Hőállóság - 40 °C - + 80 °C

Tömeg kb. 180 g/m2

Tekercssúly kb. 13,5 kg

Tekercsméret 50 m x 1,5 m
25 m x 3 m

A lég-és párafékező fóliák a tartós UV sugárzással szemben nem ellenállók. Az UV sugárzás elől 
el nem zárt terekben fektetett fóliákat az UV sugárzástól védeni kell, pl. belső burkolattal.

Véd az elektro-
mos szmogtól

Ideális a különleges időjá-
rási körülményekhez

VízzáróLégzáró Hosszú távú öregedés 
elleni védelem

Hálóerősítéses



DELTA®-kiegészítők a DELTA®-REFLEX fóliához.

DELTA®-TIXX
Tubusos ragasztó a párafékező  
fólia falhoz való csatlakoztatásának 
légzáró kivitelezéséhez. 
Szorítóléc nélkül alkalmazható.  
Beltérben.

DELTA®-FLEXX-BAND
Nyújtható ragasztó- és tömítőszalag 
külső és belső részletképzésekhez.
Különösen ajánlott tetősíkablakok-
hoz, szellőzőcsövekhez, kábelekhez.

DELTA®-TIXX VDR
Ragasztócsík a lég-és párafékező  
fólia épületrészekhez történő csatla-
koztatásához. Kül-és beltérben.

DELTA®-POLY BAND
Alumínium gőzölt ragasztószalag a 
DELTA®-REFLEX fólia átlapolásainak 
felső (fényes) oldali leragasztásához. 
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 ■ Anyagkiírás és részletes  
fektetési útmutató a DELTA®  
termékekhez pdf-formátumban 
a www.doerken.hu weboldalon 
található, letölthető, kinyom-
tatható.

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 az életét.
Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt:


