Delta-DRAGOFOL-2008.qxd

3/21/08

1:21 PM

Page 1

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

K L A S S Z I K U S - M I N Õ S É G

DRAGOFOL
Maximális védelem a speciális
mikroperforációnak köszönhetõen.
Hálóerõsítéses, nagy szakítószilárdságú.
Tartósan száraz hõszigetelés.

DELTA® márkajelzésû, komplett rendszerben
elõállított csúcsminõségû termékek.
Szavatosság letétbe helyezve: ZVDH
(Tetõfedõk Központi Szövetsége).

n Alátétfólia

n Minden kétszeres
átszellõztetésû
tetõszerkezethez

n Új építéshez és
felújításhoz
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DRAGOFOL

Egyszerû és biztos fektetés a sûrû
hálóerõsítésnek köszönhetõen.

A legfontosabbak röviden:

A DRAGOFOL ...

hálóerõsítéses, mikroperforált
PE fólia.

Felhasználás:

minden kétszeres átszellõztetésû
tetõszerkezethez.

n ... egy hálóerõsítéses polietilénfólia.

Éghetõség:

E éghetõségi osztályba tartozik
(EN 13501-1) nehezen éghetõ,
B1 (DIN 4102)

n ... tartós védelmet nyújt a porhó, por
és esõ ellen.

Szakítószilárdság: kb. 400/300 N/5 cm
(EN 12311-1)
Vízzáróság:

Vízzáró W2, (EN 13859-1+2)

Sd-érték:

kb. 3 m

Hõállóság:

40 °C  + 80 °C

Tömeg:

kb. 140 g/m

2

Tekercssúly:

kb. 10,5 kg

Tekercsméret:

1,50 m x 50 m

n ... különlegesen nagy szakítószilárdságú.
n ... gyorsan, problémamentesen fektethetõ.
n ... anyaga stabil, 140 g/m2-es tömegének
köszönhetõen.

n ... sûrû hálóerõsítésének köszönhetõen
egyszerûen és biztonságosan rögzíthetõ a
szarufákhoz. Minden tûzõkapocs fogja a
hálóerõsítést is.
n ... E éghetõségi osztályba tartozik
(EN 13501-1), nehezen éghetõ,
B1 (DIN 4102)
n ... ideális kombinációt alkot
a DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUSZ
lég- és párazáró fóliával.

Általános javaslatunk: az esetenként szélsõséges idõjárási viszonyok
és napsugárzás miatt a fóliák minél elõbbi befedése.

Praktikus DELTA® kiegészítõk a DRAGOFOL-hoz:
DELTA - MULTI - BAND
Univerzális ragasztószalag, extrém ragasztóerõvel.
®

DELTA® az Ewald Dörken AG (Herdecke) bejegyzett védjegye.

Anyaga:

n Sûrû hálóerõsítés
a biztonságos rögzítésért.

DELTA®- BUTYL-BAND
Idõjárásálló butilkaucsuk ragasztószalag.
DELTA®- THAN
Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag,
speciális kaucsukból, kültérben.

n Nagy szakítószilárdság.
n Hálóerõsítéses
PE fólia.

H1087 Budapest,
Asztalos S. u. 12.
Tel.: 210-63-50
Fax: 210-63-56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
A Dörken csoport tagja.

Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató
a DELTA® termékekhez a www.doerken.hu
weboldalon található, kinyomtatható, tárolható
PDF-formátumban.
A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat
a tetõhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz
pincéhez kérje faxon.
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