
Öntapadó ragasztószegéllyel

DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként!
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DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt. 

 ■ Új építéshez,  
beépítéshez és 
felújításhoz

 ■ Lég- és párazáró  ■ Minden tető-  
konstrukcióhoz

100 %-os lég- és párazárás!  
Ki ajánl többet?
Nagy szakítószilárdságú, könnyen kezelhető, 
4 rétegű anyag.
Energiát takarít meg és költséget csökkent.

Energia-takarékos
tető
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DELTA®-REFLEX



 

Energiatakarékosság
új dimenzióban? 
Itt a DELTA®-rendszer!

 ■ Belül: 
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUSZ 
lég- és párazáró fólia. 
A DELTA® alátétfedésekkel, ill. deszkázatra is  
fektethető alátétfedésekkel, valamint a kereske-
delmi forgalomban kapható hőszigetelésekkel 
kombinálva kielégíti a DIN 4108 sz. szabvány 
előírásait, mind átszellőztetett, mind át nem 
szellőztetett tetőkonstrukció esetén.

 ■ Kívül: 
DELTA®-MAXX TITÁN klímafólia 
Páraáteresztő, szélzáró, deszkázatra is  
fektethető alátétfedés, hővisszaverő  
felülettel, nedvességmegtartó réteggel  
és öntapadó ragasztósávval. 
Akár 9 %-kal csökkenti a fűtési energia 
szükségletet, a sugárzó hő 50 %-át  
képes visszaverni. Ezáltal egész  
évben kellemes marad a klíma a  
tetőtérben.

DELTA®-márkajelzésě, komplett rendszerben 
előállított, csúcsminőségű termékek.
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10 %-kal jobb hőszigetelés. 50 %-os hőreflektáló hatás. 100 %-os lég- és párazárás.
DELTA®-REFLEX
 A belső értékek a döntőek!

 ■ DELTA®-REFLEX PLUSZ 
öntapadó ragasztószegéllyel 
a légzáró átlapolásokhoz

 ■ 4 rétegű anyag. 
Robusztus, nagy szakító- 
szilárdságú, flexibilis,  
könnyen  beépíthető

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

 ■ Az elektromágneses 
sugárzásokat nagy  
mértékben leárnyékolja



DELTA®-REFLEX PLUSZ integrált öntapadó ragasztószegéllyel. Ipari magastetőkön való felhasználás. Könnyű beépíthetőség a DELTA®-rendszerelemekkel.

DELTA®-REFLEX – az univerzális lég- és párazáró fólia.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.  
Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.

Belül ...

... DELTA®-REFLEX lég- és párazáró fólia.  
Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú,  
4 rétegű, könnyen kezelhető fólia.

Kívül ...

... a páraáteresztő, szélzáró alátétfedés,  
a DELTA®-MAXX TITÁN klímafólia.  
Öntapadó ragasztósávval. Nagyobb 
hővédelem a legkisebb részletig.

DELTA®-REFLEX ...

 ■ ... 10 %-kal jobb hőszigetelést biztosít.

 ■ ... 50 % -os hőreflektáló hatással rendelkezik 
(dokumentálva a Frauenhofer Intézet által).

 ■ ... az embert érő elektromágneses sugárzások 
99 %-át leárnyékolja.

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

 ■ ... a DELTA®-TIXX, DELTA®-FLEXX BAND,  
DELTA®-POLY BAND és DELTA®-KOM-BAND  
ragasztóanyagok használatával együtt az átla-
polásnál és minden csatlakozásnál is tökéletes 
lég- és párazárást nyújt.

 ■ ... az E éghetőségi osztályba tartozik az  
EN 13501-1 szabv. szerint, nehezen éghető,  
B 1, a DIN 4102 sz. szabvány szerint.

 ■ ... a különleges hálóerősítésének köszönhető-
en nagy szakítószilárdságú (450/400 N/5 cm).

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

 ■ ... Sd-értéke kb. 150 m.

 ■ ... szakszerű beépítés esetén 
kielégíti a DIN 4108 sz. szab-
vány előírásait.

 ■ ... anyagának jó kezelhetősé-
ge lehetővé teszi a gyors  
beépítést.

A DELTA®-REFLEX PLUSZ az 
integrált ragasztósáv által még 
gyorsabb légzáró beépítést 
tesz lehetővé.

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

10 %-kal jobb hőszigetelés. 50 %-os hőreflektáló hatás. 100 %-os lég- és párazárás.
DELTA®-REFLEX
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DELTA®-REFLEX

 

A legfontosabbak röviden:

Anyaga  egy teljesen átlátszó poliészter fólia és  
egy hálóerősítésű polietilén fólia közé  
vízzáróan és korrózió mentesen beágya-
zott alumínium réteg.

Alkalmazás lég- és párazáró fólia.

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

Szakítószilárdság kb. 450/400 N/5 cm  
 az EN 12311-2 szabv. 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 párazáró fóliák a tartós UV sugárzással szemben nem 
ellenállóak. Az UV sugárzás elől el nem zárt terekben fektetett 
fóliákat az UV sugárzástól védeni kell, pl. belső burkolattal.

 ■ Anyagkiírás és részletes 
fektetési útmutató a DELTA®-
termékekhez letölthető,  
kinyomtatható a  
www.doerken.hu 
weboldalról, pdf formátumban.

Dörken Kft.

Asztalos Sándor u.12.

H-1087 Budapest

Tel.: 2 10 63 50

Fax: 2 10 63 56

doerken@doerken.hu

www.doerken.hu

www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

DELTA®-rendszer …
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... az építtetőnek:
„ ... ez biztosítja, hogy korrekt 
áron, optimális megoldást, 
tökéletes minőséget kapok, 
a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőnek:  
„ ... ezzel egy kézből megkapom 
azt a komplett rendszert, amely-
lyel az építtető minden igényét 
ki tudom elégíteni. Biztonságo-
sabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek: 
„ ... nyugodt lehetek, hogy a  
tervem a tetőben és a pincében 
innovatív és kipróbált termék 
rendszerrel, időtállóan kerül  
megvalósításra.”

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

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-REFLEX fóliához.

DELTA®-TIXX
Tubusos ragasztó a pá-
razáró fólia falhoz való 
csatlakoztatásának lég-
záró kivitelezéséhez. 
Szorítóléc nélkül 
alkalmazható.

DELTA®-FLEXX-BAND
Nyújtható ragasztó- és 
tömítőszalag külső és 
belső részletképzések-
hez. Különösen ajánlott 
tetősíkablakokhoz, 
szellőzőcsövekhez,  
kábelekhez.

DELTA®-POLY-BAND
Alumínium gőzölt ra-
gasztószalag a DELTA®-
REFLEX fólia átlapolá-
sainak felső (fényes) 
oldali leragasztásához. 
Alternatív megoldás  
az öntapadó ra-
gasztósávval ellátott 
DELTA®-REFLEX PLUSZ 
fólia használata.

DELTA®-KOM-BAND
Előpréselt, akriláttal át-
itatott lágy habszivacs 
tömítőszalag.


