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DELTA®-MAXX

 DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

Novostavby ■

Rekonstrukce

Pojistná ■

hydroizolace

Pro zateplené  ■

střechy na celou 

výšku krokví

Úspěšný hit pro 
evropské střechy.

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace –

ověřená v extrémních situacích.

Optimální i jako prozatímní zakrytí.

S atestem BG proti propadnutí fólií!
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Těžce
hořlavá



Optimálně suchá
tepelná izolace?
Na DELTA® Systém se
můžete spolehnout! 

   Z vnější strany: ■

DELTA®-MAXX

Zabraňte ztrátám energie. Chraňte tepelnou 
izolaci před deštěm, sněhem a trvalým 
zatížením kondenzátem. Tepelná izolace 
zůstane suchá a tím plně funkční. 

   Z vnitřní strany: ■

DELTA®-REFLEX/ 

DELTA®-REFLEX PLUS

Parotěsná a vzduchotěsná 
zábrana. Až o 10 % zvyšuje 
účinnost tepelné 
izolace. 100 % brání 
prostupu vzduchu a 
vodní páry.

DELTA®-kvalitní a značkové produkty z vlastní 
výroby.
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■  DELTA®-DICHT-BAND

■ Rastrovaný 
mřížkový povrch 
pro snadné a 
přesné řezání

■  Vodotěsná. Spolehlivá 
ochrana před deštěm a 
zavátým sněhem

■ Vrstva jímající vlhkost pro pohlcení 
a odvedení zbytkové vlhkosti

■ Difuzně otevřené PUR-povrstvení na 
vysoce pevné, speciálně upravené textilii

■  Těsnicí okraj 
v šíři 5 mm brání 
vzlínání vlhkosti 
v přesahu

Mimořádně robustní. Těžce hořl
DELTA®-MAXX
Jednoduše jí důvěřujte. Je to jednička:



Systémové doplňky DELTA®- maximální spolehlivost. Pevná i při extrémní zátěži. Atest proti propadnutí. Pás je absolutně vodotěsný.

DELTA®-MAXX – nejprodávanější pojistná hydroizolace pro šikmé střechy v Německu.

DELTA® Systém – získáte víc

 K tomu samozřejmě patří perfektní systémové doplňky. Informace o doplňcích a dalších 
systémech naleznete na www.dorken.cz nebo kontaktujte naši kancelář.

Z vnější strany ...

... difuzně otevřená a vysoce pevná pojistná 
hydroizolace DELTA®-MAXX pro zateplené 
šikmé střechy na celou výšku krokví. S vrstvou 
jímající vlhkost. Zajistí perfektní funkci tepelné 
izolace od A do Z.

Z vnitřní strany ...

... DELTA®-REFLEX, parotěsná a vzduchotěsná 
zábrana. Pod názvem DELTA®-REFLEX PLUS 
se dodává s integrovaným samolepicím 
okrajem. Fólie šetřící energii  z pevného, 
vysoce ohebného čtyřvrstvého materiálu. 
S refl exní funkcí, šetří náklady za vytápění.
Chrání před elektrosmogem.

DELTA®-MAXX ...

... je nejprodávanější difuzně otevřená  ■

pojistná hydroizolace pro zateplené střechy 
v Německu.

... nabízí spolehlivost prověřenou více než  ■

15-letou zkušeností.

... je certifi kována s požární klasifi kací E dle  ■

EN 13501, těžce hořlavá B1 dle DIN 4102.

... splňuje i požadavky na prozatímní zakrytí. ■

... díky své vysoké propustnosti pro vodní  ■

páru zajišťuje bezpečné odvedení vlhkosti.

... hlazená struktura spodní textilie umožňuje  ■

rychlejší a komfortnější  pokládku.

... pokládka je usnadněna mřížkovaným  ■

povrchem: přesné a rovné řezání fólie.

... jako jediná pojistná hydroizolace je  ■

spolu s DELTA®-MAXX PLUS a DELTA®-MAXX 
TITAN opatřena vrstvou jímající vlhkost.

... v extrémních situacích dokáže na spodní  ■

straně pojmout až 1 l vlhkosti/m2, která pak 
postupně prostupuje.

... je absolutně vodotěsná a zaručuje vysokou  ■

bezpečnost při chození po střešních latích 
(držitel certifi kátu BG proti 
propadnutí fólií).

avá. Absolutně vodotěsná.



Další informace o systémech  ■

DELTA® naleznete na 
www.doerken.cz, kde jsou 
uvedeny i DELTA®-Střešní 
detaily.

  Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2

CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

Tel.: 261 221 576, 261 005 200

Fax:  261 223 725

dorken@dorken.cz

www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

DELTA®Systém …
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 ...  pro investory: 
 „ ...  znamená řešení problémů 
za optimální ceny ve značkové 
kvalitě od špičkových 
specialistů!“

 ...  pro řemeslníky:  
 „ ...  nabízí kompletní systém, 
se kterým mohu splnit každé 
přání investora k jeho plné 
spokojenosti. Je to pro nás 
jistota!”

 ...  pro projektanty: 
 „ ...  je pro mě jistota, že můj pro-
jekt střechy a spodní stavby bude 
řešen moderními a osvědčenými 
výrobky s dlouhou životností!”

Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.
Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni.

Příslušenství DELTA® pro DELTA®-MAXX.DELTA®-MAXX
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Technická data:

Materiál Vysoce pevná polyesterová tkanina s difuzně 
 otevřeným polyuretanovým povrstvením.

Použití Pro šikmé střechy bedněné i bez bednění 
 zateplené na celou výšku krokví a jako ochrana 
 fasád. Vhodná i pro prozatímní zakrytí.

Požární vlastnosti  Třída E, EN 13501-1
 těžce hořlavá B1 dle DIN 4102

Pevnost ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1+2

Vodotěsnost  Třída W 1, EN 13859-1+2

Hodnota rd  ca. 0,15 m

Teplotní odolnost -40 °C až +80 °C

Odolnost proti 
přívalovému dešti Splněna, zkoušeno TU Berlín

Hmotnost  ca. 190 g/m2

Hmotnost role  ca. 14 kg

Rozměr role  50 m x 1,5 m, 

Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření 
všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí 
našich fólií.
Montážní návod je také na www.dorken.cz, stejně jako certifi káty a 
prohlášení o shodě.

 DELTA®-MULTI-BAND

Univerzální lepicí páska s ex-
trémní lepicí silou pro všechny 
fólie ve vnějším i vnitřním 
prostředí. Obzvláště vhodná 
pro lepení přesahů, prostupů 
a opravy.

DELTA®-THAN

Trvale pružné lepidlo v kartuši 
k lepení a spojování fólií DELTA® 
v exteriéru.

   DELTA®-FLEXX-BAND

Průtažná lepicí a těsnicí páska 
pro řešení detailů ve vnějším i 
vnitřním prostředí.


