
Vylepšená – lepicí pásky po obou stranách role.
3-vrstvá fólie pro šikmou střechu. Difuzně otevřená – sd cca 0,02 m.
Vhodná i jako dočasné zakrytí.

DELTA®-VENT N PLUS
Pevná fólie pro perfektní tepelnou izolaci.

DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.



Profesionální fólie pro plné využití výšky 
krokví. S dvěma lepicími okraji.

Na šikmé střeše bez bednění jako doma!

DELTA®-VENT N PLUS 

DELTA® – kvalitní a značkové produkty z vlastní výroby.

 ■ kombinace pevných 
difuzně otevřených 
textilií a vodotěsného 
filmu

 ■ integrované 
samolepicí okraje 
na obou stranách

 ■ DELTA®-SB 60

 ■ mechanicky odolná 
rubová strana pásu

 ■ 3-vrstvý materiál 
z vlastní výroby



■   sestává z kombinace pevných difuzně 
otevřených polypropylénových textilií a 
vodotěsného filmu.

■   je na obou stranách role opatřena  
integrovanými samolepicími páskami.  
Optimální slepení pásu, aniž byste  
museli hlídat přesnost na centimetry.

■   díky speciálnímu výrobnímu procesu 
svařena ultrazvukem. To zaručuje  
spolehlivou soudržnost jednotlivých  
vrstev.

■   3-vrstvý pás nabízí výhodu v  
mechanické odolnosti při zpracování.

■   splňuje požadavky německého cechu 
pokrývačů a může být použita jako  
dočasné zakrytí.

■   je pevná a neprošlápne se při pocházení 
po latích.

■   odolná textilie na spodní straně chrání 
před poškozením od drsných krokví.

■   brání oslnění díky svému matnému  
tmavému povrchu.

■   díky své hmotnosti 130 g/m2 se snadno a 
bezpečně pokládá.

■   rychle a přímočaře se odvíjí z role.  
Bez boulí a faldů.

■   se dodává i bez integrovaných  
samolepicích okrajů pod obchodním  
názvem DELTA®-VENT N. 

Technická data:

Materiál  3-vrstvý pás pro šikmé střechy z kombinace  
pevných difuzně otevřených PP textilií a  
vodotěsného filmu. Lepicí okraje po obou  
stranách pásu.

Použití Pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění 
zateplené na celou výšku krokví. Vhodná i jako 
dočasné zakrytí.

Požární vlastnosti třída E, EN 13501-1 

Pevnost podélně ca. 220, příčně ca. 165 N/5 cm,  
EN 12311-1+2

Vodotěsnost třída W 1, EN 13859-1+2
vodotěsný (DIN EN 13111)

Hodnota sd ca. 0,02 m

Teplotní odolnost - 40 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.9
+ 80 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.10

Odolnost proti hnanému dešti splněna, zkoušeno TU Berlín

Zvýšená odolnost proti stárnutí splňuje, podle ZVDH

Hmotnost ca. 130 g/m2

Hmotnost role ca. 10 kg

Rozměr role 50 m x 1,50 m

Mají-li být střešní latě ošetřeny chemickými ochrannými prostředky, má se toto ošetření pro-
vést tlakovou impregnací přímo ve výrobě. Pokud tomu tak není nebo se střešní latě ošetřují 
ochrannými prostředky na stavbě, nastává nejen riziko kontaminace vody a půdy jedovatými 
účinnými látkami, ale přítomné tenzidy mohou též snižovat vodotěsnost střešních fólií. Podle 
normy DIN 68800 a Pravidel pro navrhování a provádění střech (CKPT) se upřednostňuje kon-
strukční ochrana dřeva před chemickou.



DELTA®-MULTI-BAND
Univerzální lepicí páska s extrémní 
lepicí silou pro všechny fólie ve 
vnějším i vnitřním prostředí. 
Obzvláště vhodná pro lepení 
přesahů, prostupů a opravy trhlin.

 DELTA®-SB 60 (80)
Jednostranně lepicí páska pod 
kontralatě z VPE pěny se speciální 
impregnací na utěsnění hřebíků. 
Šířka 60 nebo 80 mm, nábal 30 bm.

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. Zvlášť vhodná na řešení 
střešních oken, odvětrávacích potru-
bí a prostupů kabelů.
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 ■ Další informace o systémech 
DELTA® naleznete na 
www.dorken.cz, kde jsou 
uvedeny i DELTA®-Detaily pro 
spodní stavbu.

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

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

Příslušenství DELTA®  pro DELTA®-VENT N PLUS.


