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

DELTA -LUXX
B Á Z I S - M I N Õ S É G

®

Párafékezõ fólia minden
lélegzõ magastetõhöz.
Erõs anyagfelépítésû, rugalmas és könnyen fektethetõ.
Ökonomikus építésekhez.

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

n Lég- és
párafékezõ

n Minden
magastetõhöz

n Új építéshez,
beépítéshez
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DELTA -LUXX
®

A legfontosabbak röviden:
Anyaga:

Polipropilén flíz párafékezõ
réteggel kombinálva.

Felhasználás:

Minden magastetõhöz.

Éghetõség:

E éghetõségi osztályba tartozik
(EN 13501-1)

Szakítószilárdság: kb. 140/110 N/5 cm
(EN 12311-2)
Sd-érték:

kb. 2 m

Hõállóság:

40 °C  +80 °C

Tömeg:

kb. 150 g/m2

Tekercssúly:

kb. 10,5 kg

Tekercsméret:

1,50 m x 50 m

A lég- és párazáró fóliák a tartós UV sugárzással szemben nem
ellenállóak. Az UV sugárzás elõl el nem zárt terekben fektetett
fóliákat az UV sugárzástól védeni kell, pl. belsõ burkolattal.

Egyenletes klíma a tetõtérben és
védelem a nedvesség ellen.
DELTA®-LUXX ...
n ... hagyja a magastetõt lélegezni.
n ... segíti a bezárt nedvesség gyors eltávozását,
a beltér felé is.
n ... az alacsony páradiffúziós egyenértékû
légrétegvastagságával (kb. 2 m-es sd-érték)
páraszabályozóként mûködik. Páradiffúziós
egyenértékû légrétegvastagsága mindössze
kb. 5 cm fa felületével vethetõ össze.
n ... ideális kombinációja a flexibilitásnak és az
építõlemezszerûségnek.
n ... bármely DELTA® tetõalátétfóliával való
kombinációja biztosítja a kitûnõ komfortot a
beltérben, valamint a biztonságot a kültér
felõl.

n ... beszakadásmentességének köszönhetõen
egyszerûen tûzõkapoccsal rögzíthetõ a
szarufa belsõ oldalán.
n ... megakadályozza a belsõ levegõ
szerkezetbe jutását, ezzel csökkenti a fûtési
(hûtési) energia felhasználást.
n ... és egy kis hozzájárulás a környezetvédelemhez: a diffúziónyitott és át nem szellõztetett
hõszigetelésû tetõkonstrukciókat nem kötelezõ
vegyi favédelemmel ellátni (DIN 68800 szabv.,
illetve az ÉMSZ által kiadott Alátéthéjazatok
Tervezési és Kivitelezési Irányelvei c. kiadvány
4.1.7. pontja).
n ... kielégíti a DIN 4108 szabv., valamint a
Német Központi Tetõfedõ Szövetség és az
ÉMSZ (Épületszigetelõk, Tetõfedõk és Bádogosok Magyarországi Szövetsége) irányelveit.

DELTA® az
ist ein
Ewald
eingetragenes
Dörken AG Warenzeichen
(Herdecke) bejegyzett
der Ewald
védjegye.
Dörken AG, Herdecke.
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Praktikus DELTA® kiegészítõk a DELTA®-LUXX-hoz:
DELTA®- MULTI - BAND
Univerzális ragasztószalag extrém ragasztóerõvel.

n Páraáteresztõ
DELTA® alátétfedés.

DELTA®- TIXX
Tubusos ragasztó a párazáró fólia falhoz való
csatlakoztatásának légzáró kivitelezéséhez.
DELTA®- KOM - BAND
Elõpréselt habszivacs tömítõszalag.
DELTA®- FLEXX- BAND
Nyújtható ragasztó és tömítõszalag külsõ és belsõ
részletképzésekhez.

n Beszakadásmentes és
páraszabályozó.
n Hõálló, két rétegû 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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