DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. / DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

00.de
www.top1

Programový přehled
Programový prehľad

Změny vyhrazeny / Zmeny vyhradené

Prodejní oblasti ČR

1
Hradec Králové

4

Karlovy Vary

Praha

Plzeň

Ostrava

3
2

Zlín

Brno
České
Budějovice

Obchodně techničtí poradci:
1

Severní a východní Čechy
Michal Mudroch
Tel. 602383009

3

Morava
Dušan Matoušek

2

Jižní a západní Čechy
Robert Eliáš
Tel. 602319092

4

Praha a střední Čechy
Marek Holzer
Tel. 602267821

Tel. 602319094

Technický poradce pro ČR
Karel Bulín
Tel. 602319093

Predajné oblasti SR
Žilina

Prešov

Poprad

Martin

2
Trenčín

Banská Bystrica

3

Košice

Zvolen

Trnava
Nitra

Bratislava

1

Technicko-obchodní poradcovia:
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1

Západné Slovensko
Ing. Ivan Valent
Tel. 0911 230247

2

Stredné Slovensko
Ing. Róbert Lehotzký Tel. 0903 230246

3

Východné Slovensko
Ing. Milan Skokan Tel. 0911 232248

Technický poradca pre SK
Ing. Milan Skokan
Tel. 0911 232248

Obsah – přehled
Obsah – prehľad
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Nadkrokevní tepelná izolace
Příslušenství DELTA®-MAXX POLAR
Tepelně izolační pojistná hydroizolace
Příslušenství DELTA®-MAXX
Pojistné hydroizolace šikmých střech
Parotěsné zábrany, parobrzdy a
sanační parobrzdy
Fasádní pásy
Ochrana a drenáž plochých střech
Vegetační střechy – příslušenství
Systémové příslušenství

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Nadkrokvová tepelná izolácia
Príslušenstvo DELTA®-MAXX POLAR
Tepelnoizolačná poistná hydroizolácia
Príslušenstvo DELTA®-MAXX
Poistné hydroizolácie šikmých striech
Parozábrany, parobrzdy a sanačné
parozábrany
Fasádne pásy
Ochrana a drenáž plochých striech
Vegetačné strechy – príslušenstvo
Systémové príslušenstvo

■ Profilované fólie, ochranné
a drenážní systémy

■ Profilované fólie, ochranné
a drenážne systémy

■ Ochrana a drenáž pro svislé použití

■ Ochrana a drenáž pre zvislé použitie

■ Vegetační střechy – příslušenství

■ Vegetačné strechy – príslušenstvo

■ Hydroizolace

■ Hydroizolácie

■ Protivlhkostní zábrany

■ Zábrany proti vlhkosti

■ Příslušenství pro spodní stavbu

■ Príslušenstvo pre spodnú stavbu

■ Ochranné a zakrývací plachty

■ Ochranné a zakrývacie plachty

■ Plachty na lešení

■ Plachty na lešenie

■ Sítě na lešení

■ Siete na lešenie

■ Příslušenství

■ Príslušenstvo

■ Zahradní fólie

■ Záhradné fólie

■ Příslušenství

■ Príslušenstvo
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DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

Nadkrokevní tepelná izolace
■ DELTA®-MAXX POLAR SP
■ DELTA®-MAXX POLAR MV
■ DELTA®-MAXX POLAR AL
Příslušenství DELTA®-MAXX POLAR
■ DELTA®-POLAR-Napojovací pás
■ DELTA®-ŠABLONA PRO ŠROUBY
■ DELTA®-SYSTÉMOVÉ-ŠROUBY
Tepelně izolační pojistná hydroizolace
■ DELTA®-MAXX COMFORT
Příslušenství DELTA®-MAXX
■ DELTA®-MAXX-Napojovací pás
■ DELTA®-Univerzální nůž

■ DELTA®-MAXX POLAR SP
■ DELTA®-MAXX POLAR MS
■ DELTA®-MAXX POLAR AL

6
6
7

Príslušenstvo DELTA®-MAXX POLAR
■ DELTA®-POLAR-Napojovací pás
■ DELTA®-ŠABLÓNA NA VRUTY
■ DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY

8
8
9

Tepelnoizolačná poistná hydroizolácia
■ DELTA®-MAXX COMFORT

10

Príslušenstvo DELTA®-MAXX
■ DELTA®-MAXX-Napojovací pás
■ DELTA®-Univerzálny nôž

10
11

Pojistné hydroizolace šikmých střech

Poistné hydroizolácie šikmých striech

■ DELTA®-MAXX X
■ DELTA®-MAXX PLUS
Energeticky úsporná membrána
■ DELTA®-MAXX WD
■ DELTA®-MAXX
■ DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N
■ DELTA®-EXXTREM
■ DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX
■ DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S
■ DELTA®-VITAXX PLUS/DELTA®-VITAXX
■ DRAGOFOL

■ DELTA®-MAXX X
■ DELTA®-MAXX PLUS
Energeticky úsporná membrána
■ DELTA®-MAXX WD
■ DELTA®-MAXX
■ DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N
■ DELTA®-EXXTREM
■ DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX
■ DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S
■ DRAGOFOL

12
12
13
13
14
14
15
15/16
16

■ DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG
■ DELTA®-ALPINA
■ DELTA®-APLINA-BAND

■ DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG
■ DELTA®-ALPINA
■ DELTA®-APLINA-BAND

16/17
17
17

■ DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)

■ DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)

17

■ DELTA®-FLEXX MANŽETA
ˇ
Dělicí vrstvy

■ DELTA®-FLEXX MANŽETA

17

■ DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA
■ DELTA®-Enka®-VENT

■ DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA
■ DELTA®-Enka®-VENT

Parotěsné zábrany, parobrzdy
a sanační parobrzdy
■ DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX
■ DELTA®-LUXX
■ DELTA®-DAWI GP
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Nadkrokvová tepelná izolácia

12

Deliace vrstvy
18
18

Parozábrany, parobrzdy
a sanačné parobrzdy
■ DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX
■ DELTA®-LUXX
■ DELTA®-DAWI GP

19
20
20

Fasádní pásy

■ DELTA®-FOL WS 40
■ DELTA®-NOVAFLEXX
■ DELTA®-THENE ALU
Fasádne pásy

■ DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE S
■ DELTA®-FASSADE PLUS/DELTA®-FASSADE
■ DELTA®-FASSADE B

■ DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE S
■ DELTA®-FASSADE PLUS/DELTA®-FASSADE
■ DELTA®-FASSADE B

■ DELTA®-FAS CORNER

■ DELTA®-FAS CORNER

Ochrana a drenáž plochých střech
■ DELTA®-TERRAXX
■ DELTA®-FLORAXX TOP
■ DELTA®-FLORAXX
Vegetační střechy – příslušenství
■ DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka
■ DELTA®-BIOTOP
■ DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE
Systémové příslušenství
■
■
■
■
■

DELTA®-VENT ROLL PRO
DELTA®-ECO ROLL
DELTA®-KAWAXX
DELTA®-LIQUIXX
DELTA®-LIQUIXX SET

Co kde lepí?
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-TIXX
DELTA®-THAN
DELTA®-TILAXX
DELTA®-MULTI-BAND 60/100
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-BAND RA/RB
DELTA®-TAPE FAS 60/100
DELTA®-POLY-BAND
DELTA®-SB 60/SB 80
DELTA®-INSIDE-BAND
DELTA®-DICHT-BAND
DELTA®-DUO TAPE 38
DELTA®-PREN
DELTA®-HF PRIMER
DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY

20
21
21

22
22/23
23
23

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

■ DELTA®-FOL WS 40
■ DELTA®-NOVAFLEXX
■ DELTA®-THENE ALU

Ochrana a drenáž plochých striech
■ DELTA®-TERRAXX
■ DELTA®-FLORAXX TOP
■ DELTA®-FLORAXX

24
24
24

Vegetačné strechy – príslušenstvo
■ DELTA®-FLORAXX-Nitovačka
■ DELTA®-BIOTOP
■ DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

25
25
25

Systémové príslušenstvo
■
■
■
■
■

DELTA®-VENT ROLL PRO
DELTA®-ECO ROLL
DELTA®-KAWAXX
DELTA®-LIQUIXX
DELTA®-LIQUIXX SET

26
26
27
27
27

Čo kde lepí?

28

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

30
30
30
31
31
31
32
32
33
33
33
33
34
34
34

DELTA®-TIXX
DELTA®-THAN
DELTA®-TILAXX
DELTA®-MULTI-BAND 60/100
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-BAND RA/RB
DELTA®-TAPE FAS 60/100
DELTA®-POLY-BAND
DELTA®-SB 60/SB 80
DELTA®-INSIDE-BAND
DELTA®-DICHT-BAND
DELTA®-DUO TAPE 38
DELTA®-PREN
DELTA®-HF PRIMER
DELTA®-TESNIACE KLINCE
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DELTA®-Nadkrokevní tepelná izolace
DELTA®-Nadkrokvová tepelná izolácia

DELTA®-MAXX POLAR SP

DELTA®-MAXX POLAR SP

Sanační tepelně izolační deska pro kombinaci s
mezikrokevním zateplením konstrukcí šikmých střech.
S integrovanými samolepicími přesahy pojistné
hydroizolace.

Sanačná tepelno-izolačná doska pre kombináciu s
medzikrokvovým zateplením konštrukcií šikmých
striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi
poistnej hydroizolácie.

Materiál

Materiál

polyuretan, oboustranně
kašírovaný textilií z minerálních
vláken, na horní straně s difuzně
otevřenou pojistnou hydroizolací
se samolepicími přesahy. Požární
klasifikace E.
tepelná izolace šikmých střech
(DIN 4108-10)

Oblast použití
Tepelná vodivost
λd v W/(m · K)
Rozměry
Rozměry v
zabudovaném stavu

Tepelná vodivosť
λd v W/(m · K)
Rozmery
Rozmery v
zabudovanom stave

0,028
2.400 mm x 1.240 mm
2.390 mm x 1.230 mm

0,028
2.400 mm x 1.240 mm
2.390 mm x 1.230 mm

Tl. desky / Hrúbka dosky

Kód

m2/paleta vnější rozměr
m2/paleta vonkajší rozmer

m2/paleta v zabud. stavu
m2/paleta v zabud. stave

Balení / Balenie

Hodnota U desky
Hodnota U dosky

50 mm

02206676

71,42 m2

70,55 m2

24 ks/pal

0,520

DELTA®-MAXX POLAR MV

DELTA®-MAXX POLAR MV

Vysoce výkonné tepelně izolační desky pro rekonstrukci střechy z vnější strany při zachování mezikrokevního prostoru pro vyplnění tepelnou izolací nebo
pro čisté nadkrokevní zateplení. S integrovanými
samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.

Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre rekonštrukciu strechy z vonkajšej strany pri zachovaní
mezikrokvového priestoru pre vyplnenie tepelnou
izoláciou alebo pre čisté nadkrokvové zateplenie.
S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej
hydroizolácie.

Materiál

Materiál

Oblast použití
Požární klasifikace
λd v W/(m · K)
Rozměry
Rozměry v
zabudovaném stavu

polyuretan, oboustranně
kašírovaný textilií z minerálních
vláken, na horní straně s difuzně
otevřenou pojistnou hydroizolací
se samolepicími přesahy.
tepelná izolace šikmých střech
(DIN 4108-10)
E (EN ISO 13501-1)
0,026 < 120 mm
0,025 ≥ 120 mm
2.400 mm x 1.240 mm
2.380 mm x 1.220 mm

Oblasť použitia
Požiarna klasifikácia
λd v W/(m · K)
Rozmery
Rozmery v
zabudovanom stave

polyuretán, obojstranne kašírovaný textíliou z minerálnych
vláken, na vrchnej strane s difúzne
otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi.
tepelná izolácia šikmých striech
(DIN 4108-10)
E (EN ISO 13501-1)
0,026 < 120 mm
0,025 ≥ 120 mm
2.400 mm x 1.240 mm
2.380 mm x 1.220 mm

Tl. desky / Hrúbka dosky

Kód

m2/paleta vnější rozměr
m2/paleta vonkajší rozmer

m2/paleta v zabud. stavu
m2/paleta v zabud. stave

Balení / Balenie

Hodnota U desky
Hodnota U dosky

80 mm

02206677

44,64 m2

43,55 m2

15 ks/pal

0,316

100 mm

02206678

35,71 m

2

2

12 ks/pal

0,256

120 mm

02206679

29,76 m2

29,04 m2

10 ks/pal

0,208

140 mm

02206680

23,81 m2

23,23 m2

8 ks/pal

0,179

02206682

20,83 m

2

20,32 m

2

7 ks/pal

0,157

2

17,42 m

2

6 ks/pal

0,140

160 mm

34,84 m

180 mm

02206683

17,85 m

200 mm

02207290

17,85 m2

17,42 m2

6 ks/pal

0,127

220 mm

02207291

14,88 m2

14,52 m2

5 ks/pal

0,115

02207292

2

2

5 ks/pal

0,106

240 mm
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Oblasť použitia

polyuretán, obojstranne
kašírovaný textíliou z minerálnych vláken, na vrchnej strane
s difúzne otvorenou poistnou
hydroizoláciou so samolepiacimi
presahmi. Požiarna klasifikácia E.
tepelná izolácia šikmých striech
(DIN 4108-10)

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

14,88 m

14,52 m

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-MAXX POLAR AL

Vysoce výkonné tepelně izolační desky pro pro
nakrokevní zateplení šikmých střech. S integrovanými
samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.

Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre nadkrokvové zateplenie šikmých striech. S integrovanými
samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál

Materiál

Oblast použití
Požární klasifikace
Tepelná vodivost
λd v W/(m · K)
Rozměry
Rozměry v
zabudovaném stavu

polyuretan, oboustranně
kašírovaný hliníkovou fólií, na
horní straně s difuzně otevřenou
pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy.
tepelná izolace šikmých střech
(DIN 4108-10)
E (EN ISO 13501-1)
0,022
2.400 mm x 1.240 mm
2.380 mm x 1.220 mm

Oblasť použitia
Požiarna klasifikácia
Tepelná vodivosť
λd v W/(m · K)
Rozmery
Rozmery v
zabudovanom stave

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-MAXX POLAR AL

polyuretán, oboujstranne
kašírovaný hliníkovou fóliou, na
vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so
samolepiacimi presahmi.
tepelná izolácia šikmých striech
(DIN 4108-10)
E (EN ISO 13501-1)
0,022
2.400 mm x 1.240 mm
2.380 mm x 1.220 mm

Tl. desky / Hrúbka dosky

Kód

m2/paleta vnější rozměr
m2/paleta vonkajší rozmer

m2/paleta v zabud. stavu
m2/paleta v zabud. stave

Balení / Balenie

Hodnota U desky
Hodnota U dosky

80 mm

02206684

44,64 m2

43,55 m2

15 ks/pal

0,272

100 mm

02206685

35,71 m2

34,84 m2

12 ks/pal

0,220

120 mm

02206686

29,76 m2

29,04 m2

10 ks/pal

0,185

140 mm

02206687

23,81 m2

23,23 m2

8 ks/pal

0,159

160 mm

02206688

20,83 m2

20,32 m2

7 ks/pal

0,140

180 mm

02206689

17,85 m2

17,42 m2

6 ks/pal

0,125

200 mm

02207287

17,85 m2

17,42 m2

6 ks/pal

0,112

220 mm

02207288

14,88 m2

14,52 m2

5 ks/pal

0,102

240 mm

02207289

14,88 m2

14,52 m2

5 ks/pal

0,094

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.
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DELTA®-Nadkrokevní tepelná izolace
DELTA®-Nadkrokvová tepelná izolácia
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DELTA®-POLAR-Napojovací pás

DELTA®-POLAR-Napojovací pás

Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů.

Pre napojenie, spoje, úžľabia a riešenie ďalších detailov.

Materiál

Materiál

samolepicí pás s vysokou lepicí
silou. Pro spolehlivá napojení a
přechody např. na komín, střešní
okna, úžlabí, hřeben a nároží.

samolepiaci pás s vysokou
lepiacou silou. Pre spoľahlivé
napojenie a prechody napr. na
komín, strešné okná, úžľabia,
hrebeň a nárožia.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

37,5 cm x 10 m

02200181

1 role/ karton / 1 role/ karton

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

DELTA®-ŠABLONA PRO ŠROUBY

DELTA®-ŠABLÓNA NA VRUTY

Pro snadnější a rychlejší kotvení šroubů ve správném
úhlu.

Pre jednoduchšie a rýchlejšie kotvenie skrutiek v
správnom uhle.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY

Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozní ochranou a
vysokou povrchovou tvrdostí.

Zo špeciálnej ocele s výnimočnou antikoróznou
ochranou a vysokou povrchovou tvrdosťou.

Materiál

uhlíková ocel s výjimečnou
antikorozní úpravou bez obsahu
oxidů chrómu.

Materiál

uhlíková oceľ s výnimočnou
antikoróznou úpravou bez
obsahu oxidov chrómu.

Vlastnosti

vyšší antikorozní odolnost
oproti běžnému pozinkování.
díky speciální geometrii
výrazně snížený točivý
moment.

Vlastnosti

vyššia antikorózna odolnosť
oproti bežnému pozinkovaniu.
vďaka špeciálnej geometrii
výrazne znížený točivý
moment.

Hrot šroubů

DELTA®-MAXX POLAR
Tloušťka desky / Hrúbka dosky

Hrot skrutiek

DELTA®-SYSTÉMOVÉ-ŠROUBY
DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY

Kód

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-SYSTÉMOVÉ-ŠROUBY

Balení (karton)
Balenie (kartón)

bez bednění
bez debnenia

s bedněním
s debnením

50

180

180

50 ks / 50 ks

80

200

200

50 ks / 50 ks

100

220

240

50 ks / 50 ks

120

240

260

50 ks / 50 ks

140

260

280

50 ks / 50 ks

160

300

300

50 ks / 50 ks

180

320

320

50 ks / 50 ks

200

340

360

50 ks / 50 ks

220

360

380

50 ks / 50 ks

240

380

400

50 ks / 50 ks

DELTA®-MAXX POLAR-BAHN

DELTA®-MAXX POLAR-BAHN

Pro napojení a přechody.

Pre napojenie a prechody.

Materiál

Materiál

vodotěsný difuzně otevřený
pás z vysoce pevné polyesterové textilie s polyuretanových
povrstvením. Pro spolehlivé
provedení napojení a přechodů,
např. v okapové hraně, úžlabí,
hřebeni apod.

vodotesný difúzne otvorený pás
z vysoko pevnej polyesterovej
textílie s polyuretánovým povrstvením. Pre spoľahlivé prevedenie
napojení a prechodov, napr. v
odkvapovej hrane, úžľabí, na
hrebeni a pod.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

1,30 m x 25 m

02200158

1 role / 1 rolka

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.
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DELTA®-Tepelně izolační pojistná hydroizolace
DELTA®-Tepelnoizolačná poistná hydroizolácia

DELTA®-MAXX COMFORT

DELTA®-MAXX COMFORT

Difuzně otevřená, vodotěsná a větrotěsná tepelně
izolační pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem a speciální tepelněizolační rohoží
pro dvouplášťové šikmé střechy.

Difúzne otvorená, vodotesná a vetrotesná tepelnoizolačná poistná hydroizolácia s integrovaným
samolepiacim okrajom a špeciálnou tepelnoizolačnou
rohožou pre dvojplášťové šikmé strechy.

Materiál
tepelné izolace
Materiál
nosného pásu

Materiál
tepelnej izolácie
Materiál
nosného pásu

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

3 cm polyesterová rohož
polyesterová textilie s vodotěsným PU-povrstvením propustným pro vodní páru a s izolačním
samolepicím okrajem.
ca. 0,18 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 1.000 g/m2
ca. 15 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

3 cm polyesterová rohož
polyesterová textília s vodotesným PU-povrstvením priepustným pre vodnú paru a s izolačným samolepiacim okrajom.
ca. 0,18 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 1.000 g/m2
ca. 15 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

10 m x 1,50 m

02203140

6 rolí/Europaleta / 6 roliek/Europaleta

90

Příslušenství DELTA®-MAXX
Príslušenstvo DELTA®-MAXX
DELTA®-MAXX-Napojovací pás

DELTA®-MAXX-Napojovací pás

Vodotěsný, difuzně otevřený pás pro napojení i prostupy (např. střešní okna, větrací potrubí apod.).

Vodotesný difúzne otvorený pás pre napojenie i prestupy (napr. strešné okná, vetracie potrubie apod.).

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
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Vysoce pevná polyesterová
textilie s PU povrstvením.
ca. 0,15 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 190 g/m2
ca. 2,1 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

Vysoko pevná polyesterová
textília s PU povrstvením.
ca. 0,15 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 190 g/m2
ca. 2,1 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

25 m x 45 cm

02203141

84 rolí/Europaleta / 84 roliek/Europaleta

945

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-Univerzální nůž

DELTA®-Univerzálny nôž

Pomůcka pro řezání a snadnější pokládku střešních i
profilovaných fólií DELTA®. Součást každé palety
DELTA®-MAXX COMFORT.

Pomôcka na rezanie a ľahšiu pokládku strešných i
profilovaných fólií DELTA®. Súčasť každej palety
DELTA®-MAXX COMFORT.

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

Příslušenství DELTA®-MAXX
Príslušenstvo DELTA®-MAXX

Kód

Balení / Balenie

02203256

1 ks / 1 ks

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.
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DELTA®-Pojistné hydroizolace šikmých střech
DELTA®-Poistné hydroizolácie šikmých striech

NOVINK A

!

DELTA®-MAXX X

DELTA®-MAXX X

Difuzně otevřená větrotěsná pojistná hydroizolace na
tepelnou izolaci i na bednění. Patentované samolepicí
okraje lepí i za mokra a nízkých teplot.Certifikovaná
jako ochrana proti propadnutí-BG.

Difuzne otvorená vetrotesná poistná hydroizolácia
šikmých striech, aj debnených. Patentované samolepiace okraje lepia za mokra aj pri nízkych teplotách.
Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál

Materiál

Polyesterová textilie a vodotěsným difuzně otevřeným
polyuretanovým povrstvením
a samolepicími okraji po obou
stranách pásu. Požární třída E.
ca. 0,15 m
ca. 500/500 N/5 cm
ca. 210 g/m2
ca. 16 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
teplotní zatížení
+ 120 °C

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 120 °C

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02206048

15 rolí/Europaleta / 15 roliek/Europaleta

1.125

DELTA®-MAXX PLUS
Energeticky úsporná membrána

DELTA®-MAXX PLUS
Energeticky úsporná membrána

Difuzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace
šikmých střech i bedněných s integrovaným samolepicím okrajem. Vhodná i pro fasády. Certifikovaná jako
ochrana proti propadnutí-BG.

Difúzne otvorená vetrotesná poistná hydroizolácia
šikmých striech, aj debnených, s integrovaným samolepiacim okrajom. Vhodná i pre fasády. Certifikovaná
ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál

Materiál

Vysoce pevná polyesterová
textilie s difuzně otevřeným
polyuretanovým povrstvením a
těsnicím samolepicím okrajem.
Požární klasifikace E.
ca. 0,15 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 190 g/m2
ca. 14 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
teplotní zatížení
+ 120 °C

Vysoko pevná polyesterová
textília s difúzne otvoreným
polyuretanovým povrstvením a
tesniacim samolepiacim okrajom. Požiarna klasifikácia E.
ca. 0,15 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 190 g/m2
ca. 14 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 120 °C

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202387

18 rolí/Europaleta / 18 roliek/Europaleta

1.350

NOVINK A
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Vysoko pevna polyesterova
textilia s difuzne otvorenym
polyuretanovym povrstvenim
a tesniacimi samolepiacimi
okrajmi. Požiarna klasifikácia E.
ca. 0,15 m
ca. 500/500 N/5 cm
ca. 210 g/m2
ca. 16 kg

!

DELTA®-MAXX WD

DELTA®-MAXX WD

Difuzně otevřená větrotěsná pojistná hydroizolace i
pro bedněné střechy. S dvěma integrovanými lepicími
okraji na rubové straně. Úspora materiálu u valbových
střech! Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.

Difúzne otvorená vetrotesná poistna hydroizolácia
šikmých striech, aj debnených, s integrovanými samolepiacími okrajmi na rubovej strane. Úspora materiálu
pri valbových strechách! Certifikovana ako ochrana
proti prepadnutiu-BG.

Materiál

Materiál

Polyesterová textilie a vodotěsným difuzně otevřeným
polyuretanovým povrstvením a
2 samolepicími okraji na rubové
straně. Požární třída E.
ca. 0,15 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 190 g/m2
ca. 14 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
teplotní zatížení
+ 120 °C

Vysoko pevná polyesterova
textília s difúzne otvoreným
polyuretanovým povrstvením
a tesniacim samolepiacim okrajom. Požiarna klasifikácia E.
ca. 0,15 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 190 g/m2
ca. 14 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 120 °C

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02206157

18 rolí/Europaleta / 18 roliek/Europaleta

1.350

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-MAXX

Difuzně otevřená, vysoce pevná pojistná hydroizolace
šikmých střech i bedněných. Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.

Difúzne otvorená vysoko pevná poistná hydroizolácia
šikmých striech, aj debnených. Certifikovaná ako
ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál

Materiál

Vysoce pevná polyesterová
textilie s difuzně otevřeným
polyuretanovým povrstvením.
Požární klasifikace E, těžce
hořlavá B 1.
ca. 0,15 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 190 g/m2
ca. 14 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
teplotní zatížení
+ 120 °C

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-MAXX

Vysoko pevná polyesterová
textília s difúzne otvoreným
polyuretanovým povrstvením.
Požiarna klasifikácia E,
ťažko horľavá.
ca. 0,15 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 190 g/m2
ca. 14 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 120 °C

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02201114

18 rolí/Europaleta / 18 roliek/Europaleta

1.350

DELTA®-VENT N PLUS

DELTA®-VENT N PLUS

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění s integrovanými
samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy bez debnenia s integrovanými
samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál

Materiál

Třívrstvý pás složený z vysoce
pevných textilií a vnitřní fólie
z polypropylénu. Požární klasifikace E.
ca. 0,02 m
ca. 220/165 N/5 cm
ca. 130 g/m2
ca. 10 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
teplotní zatížení
+ 100 °C

Trojvrstvový pás zložený z vysoko pevných textílií a vnútornej
fólie z polypropylénu. Požiarna
klasifikácia E.
ca. 0,02 m
ca. 220/165 N/5 cm
ca. 130 g/m2
ca. 10 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 100 °C

ený spoj!
Pevný lep ý spoj!
en
Pevný lep

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202542

24 rolí/Europaleta / 24 roliek/Europaleta

1.800

DELTA®-VENT N

DELTA®-VENT N

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění. Technické vlastnosti
a použití shodné s DELTA®-VENT N PLUS.

Difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy bez debnenia. Technické vlastnosti
a použitie zhodné s DELTA®-VENT N PLUS.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202449

32 rolí/Europaleta / 32 roliek/Europaleta

2.400

100 m x 2,75 m

02202510

15 rolí/Průmyslová Paleta / 15 roliek/Priemyselná Paleta

4.125

100 m x 3,00 m

02202606

15 rolí/Průmyslová Paleta / 15 roliek/Priemyselná Paleta

4.500

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.
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DELTA®-Pojistné hydroizolace šikmých střech
DELTA®-Poistné hydroizolácie šikmých striech

DELTA®-EXXTREM

DELTA®-EXXTREM

Difuzně otevřená speciální fólie pro dvouplášťové
střechy. Extrémní UV ochrana a odolnost vysokým teplotám. Pod solární a fotovoltaické panely integrované
ve střešní krytině. Se samolepicími okraji po obou
stranách pásu.

Difúzne otvorená špeciálna fólia pre dvojplášťové strechy.
Extrémna UV ochrana a odolnosť voči vysokým teplotám. Pod solárne a fotovoltaické panely integrované v
strešnej krytine. So samolepiacimi okrajmi po oboch
stranách pásu.

Materiál

Materiál

Speciální nosná textilie s vodotěsným disperzním povrstvením s dlouhodobou odolností
extrémním teplotám a pronikajícímu zbytkovému UV-záření.
Požární klasifikace E.
ca. 0,05 m
ca. 300 g/m2
ca. 18 kg

Hodnota Sd
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
teplotní zatížení
+ 150 °C

Špeciálna nosná textília s vodotesným disperzným povrstvením
s dlhodobou odolnosťou voči
extrémnym teplotám a prenikajúcemu zbytkovému UV-žiareniu.
Požiarna klasifikácia E.
ca. 0,05 m
ca. 300 g/m2
ca. 18 kg

Hodnota Sd
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 150 °C

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

40 m x 1,50 m

02203255

28 rolí/Europaleta / 28 roliek/Europaleta

1.680

ený spoj!
Pevný lep ý spoj!
en
Pevný lep

DELTA®-FOXX PLUS

DELTA®-FOXX PLUS

Difuzně otevřený pás na bedněné šikmé střechy.
Ve spojení se systémovými doplňky DELTA® splňuje
požadavky na tzv. dešti odolné podstřeší třídy těsnosti
2 podle ZVDH. Vhodná i pro střechy bez bednění a
fasády. S integrovanými samolepicími okraji po obou
stranách pásu.

Difúzne otvorený pás na debnené šikmé strechy. V
spojení so systémovými doplnkami DELTA® spĺňa
požiadavky na tzv. dažďuodolné podstrešie triedy
tesnosti 2 podľa ZVDH. Vhodný i pre strechy bez
debnenia a fasády. S integrovanými samolepiacimi
okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál

Materiál

Vysoce pevná PES textilie s
difuzně otevřeným vodotěsným
disperzním povrstvením.
ca. 0,02 m
ca. 370/270 N/5 cm
ca. 270 g/m2
ca. 20 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
teplotní zatížení
+ 150 °C

Vysoko pevná PES textília s
difúzne otvoreným vodotesným
disperzným povrstvením.
ca. 0,02 m
ca. 370/270 N/5 cm
ca. 270 g/m2
ca. 20 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 150 °C

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202728

24 rolí/Europaleta / 24 roliek/Europaleta

1.800

25 m x 2,95 m

02203456

25 rolí/Průmyslová Paleta / 25 roliek/Priemyselná Paleta

1.843,75

DELTA®-FOXX

DELTA®-FOXX

Difuzně otevřený pás na bedněné šikmé střechy.
Použití a technická data shodná s DELTA®-FOXX PLUS.

Difúzne otvorený pás na debnené šikmé strechy.
Použitie a technické údaje zhodné s DELTA®-FOXX PLUS.
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Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202707

28 rolí/Europaleta / 28 roliek/Europaleta

2.100

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-VENT S PLUS

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé bedněné střechy s integrovanými
samolepicími okraji po obou stranách pásu. Vhodná i
pro střechy nebedněné.

Difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé debnené strechy s integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu. Vhodná i pre
strechy nedebnené.

Materiál

Materiál

Třívrstvý pás složený z vysoce
pevných textilií a vnitřní fólie
z polypropylénu. Požární
klasifikace E.
ca. 0,02 m
ca. 310/260 N/5 cm
ca. 150 g/m2
ca. 11 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
teplotní zatížení
+ 100 °C

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-VENT S PLUS

Trojvrstvový pás zložený z vysoko pevných textílií a vnútornej
fólie z polypropylénu. Požiarna
klasifikácia E.
ca. 0,02 m
ca. 310/260 N/5 cm
ca. 150 g/m2
ca. 11 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 100 °C

ený spoj!
Pevný lep ý spoj!
en
Pevný lep

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202543

20 rolí/Europaleta / 20 roliek/Europaleta

1.500

DELTA®-VENT S

DELTA®-VENT S

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé bedněné střechy. Použití a technická data
shodná s DELTA®-VENT S PLUS.

Difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé debnené strechy. Použitie a technické
údaje zhodné s DELTA®-VENT S PLUS.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202450

25 rolí/Europaleta / 25 roliek/Europaleta

1.875

100 m x 3,00 m

02202686

15 rolí/Průmyslová Paleta / 15 roliek/Priemyselná Paleta

4.500

DELTA®-VITAXX PLUS
Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro šikmé
střechy bedněné i bez bednění. Extra pevná díky vložené zesilující mřížce. S integrovanými samolepicími
okraji po obou stranách pásu. Požární klasifikace F.
Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

Difuzně otevřený film chráněný
pevnými polypropylénovými
textiliemi a mřížkou.
ca. 0,05 m
ca. 450/300 N/5 cm
ca. 160 g/m2
ca. 12 kg

Rozměr

Kód

Balení

m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02203145

19 rolí/Europaleta

1.425

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.
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DELTA®-Pojistné hydroizolace šikmých střech
DELTA®-Poistné hydroizolácie šikmých striech

DELTA®-VITAXX
Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro šikmé
střechy bedněné i bez bednění. Technická data a
použití shodná s DELTA®-VITAXX PLUS.

Rozměr

Kód

Balení

m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202787

21 rolí/Europaleta

1.575

50 m x 2,95 m

02203191

20 rolí/Europaleta

2.950

DRAGOFOL

DRAGOFOL

Mřížkou zpevněná PE fólie s mikroperforací pro
tříplášťové šikmé střechy bez bednění.

Mriežkou spevnená PE fólia s mikroperforáciou pre
trojplášťové šikmé strechy bez debnenia.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
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Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

PE fólia vystužená mriežkou,
mikroperforovaná. Požiarna
klasifikácia E, ťažko horľavá B 1.
ca. 3 m
ca. 400/300 N/5 cm
ca. 140 g/m2
ca. 10,5 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02200046

40 rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta

3.000

DELTA®-PVG PLUS

DELTA®-PVG PLUS

Ideální jako parobrzda šikmých střech s nadkrokevním
zateplením, použitelná i do provětrávaných fasád
nebo jako pás na bednění. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Ideálna ako parobrzda šikmých striech s nadkrokvovým zateplením, použiteľná i do prevetrávaných fasád
alebo ako pás na debnenie. S integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

ený spoj!
Pevný lep ý spoj!
en
p
Pevný le

PE fólie vyztužená mřížkou,
mikroperforovaná. Požární
klasifikace E, těžce hořlavá B 1.
ca. 3 m
ca. 400/300 N/5 cm
ca. 140 g/m2
ca. 10,5 kg

Vodotěsný difuzní film mezi
pevnými textiliemi. Požární
klasifikace E.
ca. 3 m
ca. 270/200 N/5 cm
ca. 210 g/m2
ca. 16 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

Vodotesný difúzny film medzi
pevnými textíliami. Požiarna
klasifikácia E.
ca. 3 m
ca. 270/200 N/5 cm
ca. 210 g/m2
ca. 16 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202713

20 rolí/Europaleta / 20 roliek/Europaleta

1.500

DELTA®-PVG

DELTA®-PVG

Podkladní pás pro větrané bedněné střechy. Použitelný i do větraných fasád. Technická data a použití
shodné s DELTA®-PVG PLUS.

Podkladový pás pre vetrané debnené strechy. Použiteľný i do vetraných fasád. Technické údaje a použitie
zhodné s DELTA®-PVG PLUS.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02201036

25 rolí/Europaleta / 25 roliek/Europaleta

1.875

DELTA®-ALPINA

DELTA®-ALPINA

Vodotěsná a difuzně otevřená pojistná hydroizolace
pro nejvyšší spolehlivost a mimořádné nároky. Rychle
se pokládá, homogenně se svařuje lepidlem nebo
horkým vzduchem.

Vodotesná a difúzne otvorená poistná hydroizolácia
pre najvyššiu spoľahlivosť a mimoriadne nároky.
Rýchlo sa pokladá a homogénne sa spája lepidlom
alebo horúcim vzduchom.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

Vysoce pevná polyesterová
textilie s oboustranným
vodotěsným PU povrstvením.
Požární klasifikace E, 5.2.
ca. 0,27 m
ca. 450/410/5 cm
ca. 350 g/m2
ca. 16 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Vodotěsné podstřeší (třída těsnosti 1 podle ZVDH)
DELTA®-Vodotesné podstrešie (trieda tesnosti 1 podľa ZVDH)

Vysoko pevná polyesterová
textília s obojstranným
vodotesným PU povrstvením.
Požiarna klasifikácia E, 5.2.
ca. 0,27 m
ca. 450/410/5 cm
ca. 350 g/m2
ca. 16 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

30 m x 1,50 m

02204816

25 rolí/Europaleta / 25 roliek/Europaleta

1.125

DELTA®-ALPINA BAND

DELTA®-ALPINA BAND

Pás DELTA®-ALPINA pro překrytí kontralatí, nebo pro
řešení detailů.

Pás DELTA®-ALPINA na prekrytie kontalát alebo na
riešenie detailov.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

0,36 m x 30 m

02204907

96 rolí/Europaleta / 96 roliek/Europaleta

1036,8

DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)

DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)

Tekuté lepidlo pro lepení (svařování za studena) fólie
DELTA®-ALPINA.

Tekuté lepidlo na lepenie (zváranie zastudena) fólie
DELTA®-ALPINA.

Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie

1l

02205019

10 plechovek/karton / 10 plechoviek/kartón

DELTA®-FLEXX MANŽETA

DELTA®-FLEXX MANŽETA

Vysoce pružná potrubní manžeta, univerzální pro
průměry potrubí 100 - 125 - 150 mm.

Vysokoelastická manžeta pre napojenie odvetrania
kanalizácie. Univerzálna pre všetky bežne priemery
potrubia 100 - 125 - 150 mm.

Kód

Balení / Balenie

02206901

10 ks/karton / 10 ks/kartón

DELTA®-FLEXX CORNER

DELTA®-FLEXX CORNER

Pružná tvarovka pro izolaci vnějších rohů – komíny a
prostupující konstrukce.

Pružná tvarovka pre izoláciu vokajších rohov – komíny
a prestupujúce konštrukcie.

Kód

Balení / Balenie

02206900

20 ks/karton / 20 ks/kartón

NOVINK A

!

NOVINK A

!
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DELTA®-Dělicí vrstvy
DELTA®-Deliace vrstvy

DELTA®-TRELA PLUS

DELTA®-TRELA PLUS

Strukturovaná dělicí vrstva pro všechny šikmé střechy
s falcovanou plechovou krytinou. S integrovanými
samolepicími okraji po obou stranách pásu. Tlumí hluk
deště a krup až o 15 dB.

Štruktúrovaná deliaca vrstva pre všetky šikmé strechy
s falcovanou plechovou krytinou. S integrovanými
samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu. Tlmí
hluk dažďa a krúp až o 15 dB.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Výška nopů rohože
Krycí šířka
Hmotnost
Hmotnost role
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Difuzně otevřený nosný pás
vycházející z DELTA®-VENT S
(třívrstvá střešní fólie s pevnými
polypropylénovými textiliemi
chránícími difuzně otevřenou
fólii) s nakašírovanou strukturní
polypropylénovou rohoží ve
tvaru nopů. Požární klasifikace E.
ca. 0,02 m
ca. 8 mm
ca. 1,4 m
ca. 380 g/m2
ca. 17,1 kg

Hodnota Sd
Výška nopov rohože
Krycia šírka
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

Difúzne otvorený nosný pás
vychádzajúci z DELTA®-VENT S
(trojvrstvová strešná fólia s
pevnými polypropylénovými
vláknami chrániacimi difúzne
otvorený film) s nakašírovanou
štruktúrovanou polypropylénovou rohožou v tvare nopov.
Požiarna klasifikácia E.
ca. 0,02 m
ca. 8 mm
ca. 1,4 m
ca. 380 g/m2
ca. 17,1 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

30 m x 1,50 m

02202641

4 role/Průmyslová Paleta / 4 role/Priemyselná Paleta

180

DELTA®-TRELA

DELTA®-TRELA

Strukturovaná dělicí vrstva pro všechny šikmé střechy
s falcovanou plechovou krytinou. Technická data a
použití shodné s DELTA®-TRELA PLUS.

Štruktúrovaná deliaca vrstva pre všetky šikmé strechy
s falcovanou plechovou krytinou. Technické údaje a
použitie zhodné s DELTA®-TRELA PLUS.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

30 m x 1,50 m

02202639

4 role/Průmyslová Paleta / 4 role/Priemyselná Paleta

180

DELTA®-Enka®-VENT

DELTA®-Enka®-VENT

Pružná difuzně otevřená strukturovaná rohož pro
šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou.

Pružná difúzne otvorená štruktúrovaná rohož pre
šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou.

Materiál
Výška strukturní
rohože
Hmotnost
Hmotnost role

Materiál
Výška štrukturovanej
rohože
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

Polyamid
ca. 8 mm
ca. 210 g/m2
ca. 6 kg

Polyamid
ca. 8 mm
ca. 210 g/m2
ca. 6 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,00 m

02203637

4 role/Průmyslová Paleta / role/Priemyselná Paleta

200

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-REFLEX PLUS

DELTA®-REFLEX PLUS

Čtyřvrstvá parotěsná zábrana šetřící energii pro všechny střechy. S integrovaným samolepicím okrajem.

Štvorvrstvová parozábrana šetriaca energiu pre všetky
strechy. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

Vodotěsně a antikorozně
uložená hliníková vrstva mezi
vysoce transparentní polyesterovou fólií a mřížkou zpevněnou
polyetylénovou fólií. Požární
klasifikace E.
ca. 150 m
ca. 450/400 N/5 cm
ca. 180 g/m2
ca. 13,5 kg

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Parotěsné zábrany, parobrzdy a sanační parobrzdy
DELTA®-Parozábrany, parobrzdy a sanačné parobrzdy

Vodotesne a antikorózne uložená hliníková vrstva medzi vysoko
transparentnú polyesterovú
fóliu a mriežkou spevnenú
polyetylénovú fóliu. Požiarna
klasifikácia E.
ca. 150 m
ca. 450/400 N/5 cm
ca. 180 g/m2
ca. 13,5 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202524

36 rolí/Europaleta / 36 roliek/Europaleta

2.700

DELTA®-REFLEX

DELTA®-REFLEX

Čtyřvrstvá parotěsná zábrana šetřící energii pro
všechny střechy. Technická data a použití shodné s
DELTA®-REFLEX PLUS.

Štvorvrstvová parozábrana šetriaca energiu pre
všetky strechy. Technické údaje a použitie zhodné s
DELTA®-REFLEX PLUS.

Materiál

Materiál

Vodotěsně a anitikorozně uložená hliníková vrstva mezi vysoce
transparentní polyesterovou fólií
a mřížkou zpevněnou polyetylénovou fólií. Požární klasifikace E,
těžce hořlavá B 1.

Vodotesne a antikorózne uložená hliníková vrstva medzi vysoko
transparentnú polyesterovú
fóliu a mriežkou spevnenú
polyetylénovú fóliu. Požiarna
klasifikácia E, ťažko horľavá B 1.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02200408

40 rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta

3.000

25 m x 3,00 m

02200914

40 rolí/Průmyslová Paleta / 40 roliek/Priemyselná Paleta

3.000

POZOR! Požární ochrana
DELTA®-REFLEX – těžce hořlavá parotěsná zábrana. Certifikovaná bezpečnost
pro velkoplošné lehké střechy průmyslových budov. Splňuje požadavky DIN 18234-1!

POZOR! Požiarna ochrana
DELTA®-REFLEX – ťažko horľavá parozábrana. Certifikovaná bezpečnosť pre
veľkoplošné ľahké strechy priemyselných budov. Spĺňa požiadavky DIN 18234-1!

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.
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DELTA®-Parotěsné zábrany, parobrzdy a sanační parobrzdy
DELTA®-Parozábrany, parobrzdy a sanačné parobrzdy

DELTA®-LUXX

DELTA®-LUXX

Parobrzda pro všechny „dýchající“ konstrukce.

Parobrzda pre všetky „dýchajúce“ konštrukcie.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

Polypropylénová textília s
parobrzdným povrstvením.
Požiarna klasifikácia E.
ca. 2 m
ca. 140/110 N/5 cm
ca. 150 g/m2
ca. 11,5 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202704

40 rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta

3.000

DELTA®-DAWI GP

DELTA®-DAWI GP

Robustní nevyztužená parotěsná zábrana.

Robustná nevystužená parozábrana.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

Speciální polyetylén.
Požární klasifikace E.
ca. 100 m
ca. 170/150 N/5 cm
ca. 180 g/m2
ca. 18/27/31,5 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

Špeciálny polyetylén.
Požiarna klasifikácia E.
ca. 100 m
ca. 170/150 N/5 cm
ca. 180 g/m2
ca. 18/27/31,5 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 2,00 m

02201811

46 rolí/Europaleta / 46 roliek/Europaleta

4.600

50 m x 3,00 m

02202502

36 rolí/Europaleta / 36 roliek/Europaleta

5.400

50 m x 3,50 m

02202657

25 rolí/Europaleta / 25 roliek/Europaleta

4.375

25 m x 4,00 m

02201810

46 rolí/Europaleta / 46 roliek/Europaleta

4.600

DELTA®-FOL WS 40

DELTA®-FOL WS 40

Speciální parotěsné povrstvení brání pronikání vodní
páry a vnitřního teplého vzduchu do tepelné izolace.
Vhodná pro střechy s délkou krokví až do 10 m.

Špeciálne parotesné povrstvenie bráni prenikaniu vodnej
pary a vnútorného teplého vzduchu do tepelnej izolácie.
Vhodná pre strechy s dĺžkou krokiev až do 10 m.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Hmotnost
Hmotnost role
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Polypropylénová textilie s
parobrzdným povrstvením.
Požární klasifikace E.
ca. 2 m
ca. 140/110 N/5 cm
ca. 150 g/m2
ca. 11,5 kg

Speciální parotěsné povrstvení
na netkané textilii.
ca. 40 m
ca. 160 g/m2
ca. 12,5 kg

Hodnota Sd
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

Špeciálne parotesné povrstvenie
na netkanej textílií.
ca. 40 m
ca. 160 g/m2
ca. 12,5 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02201268

50 rolí/Europaleta / 50 roliek/Europaleta

3.750

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

DELTA®-NOVAFLEXX

DELTA®-NOVAFLEXX

Parobrzda s proměnným difuzním odporem a
zpevňující textilií. Pro rekonstrukci střechy přeložením
z vnější strany nebo pro novostavby k položení pod
krokvemi.

Parobrdza s premenným difúznym odporom a spevňujúcou textíliou. Pre rekonštrukciu strechy preložením
z vonkajšej strany alebo pre novostavby k položeniu
pod krokvami.

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

Polyamid s nakašírovanou
speciální textilií.
Požární klasifikace E.
ve vlhkém prostředí ca. 5 m
v suchém prostředí ca. 0,2 m
ca. 150/130 N/5 cm
ca. 90 g/m2
ca. 6,8 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Sanační parobrzda
DELTA®-Sanačná parobrzda

Polyamid s nakašírovanou
špeciálnou textíliou.
Požiarna klasifikácia E.
vo vlhkom prostredí ca. 5 m
v suchom prostredí ca. 0,2 m
ca. 150/130 N/5 cm
ca. 90 g/m2
ca. 6,8 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02203099

50 rolí/Europaleta / 50 roliek/Europaleta

3.750

DELTA®-Samolepicí parozábrana pro ploché střechy
DELTA®-Samolepiaca parozábrana pre ploché strechy
DELTA®-THENE ALU

DELTA®-THENE ALU

Ideální samolepicí parotěsná zábrana pro lehké ploché
střechy. CE dle EN 13970.

Ideálna samolepiaca parotesná zábrana pre ľahké
ploché strechy. CE podľa EN 13970.

Materiál

Vrchní hliníková vrstva s lepicí
bitumenkaučukovou hmotou
a výztuží z rohože ze skelných
vláken a spodní ochrannou fólií.

Materiál

Hodnota Sd
Odolnost proti
průrazu
Hmotnost
Hmotnost role

ca. > 1500 m

Hodnota Sd
Odolnosť voči
prierazu
Hmotnosť
Hmotnosť rolky

ca. 600/300 N/5 cm
ca. 300 g/m2
ca. 13 kg

Vrchná hliníková vrstva s
lepiacou bitumenkaučukovou
hmotou a výstužou z rohože
zo sklených vláken a spodnou
ochrannou fóliou.
ca. > 1500 m
ca. 600/300 N/5 cm
ca. 300 g/m2
ca. 13 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

40 m x 1,08 m

02205775

43,2 m2/role / 43,2 m2/rolka

1.296

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.
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DELTA®-Fasádní pásy
DELTA®-Fasádne pásy

ený spoj!
Pevný lep ý spoj!
en
p
le
Pevný

DELTA®-FASSADE S PLUS

Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás pro
fasády s obkladem s otevřenými spárami až do šíře
50 mm a podílu 40 % z plochy. Lepicí okraje po obou
stranách pásu.

Difúzne otvorený vysoko UV-stabilizovaný pás pre
fasády s obkladom s otvorenými špárami až do šírky
50 mm a podielu 40 % z plochy. Lepiace okraje po
oboch stranách pásu.

Materiál

Materiál

Speciálně povrstvená, vysoce
pevná polyesterová tkanina s vodotěsným plastovým povlakem.
Požární klasifikace E.
ca. 0,02 m
ca. 370/270 N/5 cm
ca. 270 g/m2
ca. 20 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
+ 150 °C
teplotní zatížení

Špeciálne povrstvená vysoko
pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom.
Požiarna klasifikácia E.
ca. 0,02m
ca. 370/270 N/5 cm
ca. 270 g/m2
ca. 20 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 150 °C

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202911

24 rolí/Europaleta / 24 roliek/Europaleta

1.800

DELTA®-FASSADE S

DELTA®-FASSADE S

Technická data a použití shodné s
DELTA®-FASSADE S PLUS.

Technické údaje a použitie zhodné s
DELTA®-FASSADE PLUS.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202910

28 rolí/Europaleta / 28 roliek/Europaleta

2.100

ený spoj!
Pevný lep ý spoj!
en
Pevný lep
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DELTA®-FASSADE S PLUS

DELTA®-FASSADE PLUS

DELTA®-FASSADE PLUS

Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás pro
fasády s obkladem s otevřenými spárami až do šíře
20 mm a podílu 20% z plochy. Lepicí okraje po obou
stranách pásu.

Difúzne otvorený vysoko UV-stabilizovaný pás pre
fasády s obkladom s otvorenými špárami až do šírky
20 mm a podielu 20% z plochy. Lepiace okraje po
oboch stranách pásu.

Materiál

Materiál

Speciálně povrstvená, vysoce
pevná polyesterová tkanina s vodotěsným plastovým povlakem.
Požární klasifikace E.
ca. 0,02 m
ca. 270/230 N/5 cm
ca. 210 g/m2
ca. 16 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role
Krátkodobé maximální
+ 150 °C
teplotní zatížení

Špeciálne povrstvená vysoko
pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom.
Požiarna klasifikácia E.
ca. 0,02 m
ca. 270/230 N/5 cm
ca. 210 g/m2
ca. 16 kg

Hodnota Sd
Pevnosť
Hmotnosť
Hmotnosť rolky
Krátkodobé maximálne
teplotné zaťaženie
+ 150 °C

Kód

50 m x 1,50 m

02202656

28 rolí/Europaleta / 28 roliek/Europaleta

2.100

50 m x 2,95 m

02203345

20 rolí/Průmyslová Paleta / 20 roliek/Priemyselná Paleta

2.950

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

Rozměr / Rozmer

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-FASSADE

Technická data a použití shodné s
DELTA®-FASSADE PLUS.

Technické údaje a použitie zhodné s
DELTA®-FASSADE PLUS.

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-FASSADE

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02202087

32 rolí/Europaleta / 32 roliek/Europaleta

2.400

DELTA®-FASSADE B

DELTA®-FASSADE B

Pro fasády s otevřenými spárami do 20 mm šířky a
max. podílem spár do 20 %. Se zvýšenou požární
odolností - třída B!

Pre fasády s otvorenými škárami do šírky 20 mm a
max. 20 % z plochy. So zvýšenou požiarnou odolnosťou - trieda B!

Materiál

Materiál

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

Vysoce pevná polyesterová textilie se speciálním vodotěsným
plastovým povrstvením.
ca. 0,02 m
ca. 370/270 N/5 cm
ca. 240 g/m2
ca. 18 kg

Hodnota Sd
Pevnost
Hmotnost
Hmotnost role

Špeciálne povrstvená vysoko
pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom.
ca. 0,02 m
ca. 370/270 N/5 cm
ca. 240 g/m2
ca. 18 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

50 m x 1,50 m

02205584

32 rolí/Europaleta / 32 roliek/Europaleta

2.400

DELTA®-FAS CORNER

DELTA®-FAS CORNER

Pružné plastové fasádní rohy pro stěnové dřevěné
rámové konstrukce zajišťují spolehlivé vzducho- a
vodotěsné napojení na okolní fólie. Dlouhodobě
odolné UV záření. Pro interiér i exteriér.

Flexibilný plastový roh DELTA®-FAS CORNER
zabezpečuje pri rámových drevostavbách spoľahlivé
vzduchotesné a vodotesné napojenie. Trvalo odolný
voči UV žiareniu. Určené pre vnútorné aj vonkajšie
použitie.

Materiál

Materiál

Termoplastický elastomer (TPE)

Termoplastický elastomer (TPE)

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

100 x 150 x 190 mm

02203724

40 ks/karton / 40 ks/kartón

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.
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100
let ověřená
životnost

OVER
E
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DELTA®

DELTA®-TERRAXX

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné
podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod.
S integrovaným samolepicím okrajem.

Ochranný a drenážny systém pre tlakovo zaťažiteľné
podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy a
pod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál

Materiál

-

ALITA
KV

DELTA®
NÁ

ALITA
KV

OVĚŘ
E

DELTA®-Ochrana a drenáž plochých střech
DELTA®-Ochrana a drenáž plochých striech

100

ročná ove
rená
trvácnosť

Pevnost
Výška nopů
Drenážní kapacita

Pevnosť
Výška nopov
Drenážna kapacita

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu s vysokou hustotou
s polypropylénovou filtračnou
textíliou. Bez vplyvu na kvalitu
pitnej vody, v zemi nehnijúca.
ca. 400 kN/m2
ca. 9 mm
ca. 3,1 l/s · m pri 20 kN/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

12,50 m x 2,40 m

06602208

17 rolí/Paleta / 17 roliek/Paleta

510

DELTA®-FLORAXX TOP
D

DELTA®-FLORAXX TOP

Dv
Dvouvrstvý
pás s hydroakumulační schopností a
int
integrovanou geotextilií pro vegetační střechy.
Certifikováno dle EN 13252.
Ce

Dvojvrstvový pás s hydroakumulačnou schopnosťou
a integrovanou geotextíliou pre vegetačné strechy.
Certifikované podľa EN 13252.

Materiál
Ma

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu
s polypropylénovou filtrační
textilií. Difuzní a propustný pro
vodu perforacemi mezi nopy.

Materiál

Pevnost
Pe
Výška nopů
Vý
Pro
Propustnost
vody
při
př sklonu 2 %
Hy
Hydroakumulační
schopnost
sch

ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm

Pevnosť
Výška nopov
Priepustnosť vody
pri sklone 2 %
Hydroakumulačná
schopnosť

ca. 1,17 l/m2 · s
ca. 7 l/m2

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty s
polypropylénovou filtračnou
textíliou. Difúzny a priepustný
pre vodu perforáciami medzi
nopmi.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm
ca. 1,17 l/m2 · s
ca. 7 l/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

10 m x 2,00 m,
Šíře textilie / Šírka textílie: 2,10 m

06602441

12 rolí/Průmyslová Paleta / 12 roliek/Priemyselná Paleta

240

DELTA®-FLORAXX

DELTA®-FLORAXX

Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulační
schopností. Nopy ve tvaru osmiúhelníku s výztužnými
žebry pro použití na vegetačních střechách. Certifikováno dle EN 13252.

Tlakovo odolný profilovaný pás s hydroakumulačnou
schopnosťou. Nopy v tvare osemuholníka s výstužnými rebrami pre použitie na vegetačných strechách.
Certifikované podľa EN 13252.

Materiál

Materiál

Pevnost
Výška nopů
Priepustnosť vody
pri sklone 2 %
Hydroakumulační
schopnost
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Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu
s polypropylénovou filtrační
textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné
vody, v zemi nehnijící.
ca. 400 kN/m2
ca. 9 mm
ca. 3,1 l/s · m při 20 kN/m2

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu,
bez vlivu na kvalitu pitné vody.
Difuzní a propustný pro vodu
perforacemi mezi nopy.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm
ca. 1,17 l/m2 · s
ca. 7 l/m2

Pevnosť
Výška nopov
Priepustnosť vody
pri sklone 2 %
Hydroakumulačná
schopnosť

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty bez
vplyvu na kvalitu pitnej vody.
Difúzny a priepustný pre vodu
perforáciami medzi nopmi.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm
ca. 1,17 l/m2 · s
ca. 7 l/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

20 m x 2,00 m

06602435

6 rolí/Průmyslová Paleta / 6 roliek/Priemyselná Paleta

240

DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka

DELTA®-FLORAXX-Nitovačka

Nářadí pro spojování přesahů.

Náradie na spájanie presahov.

Spotřeba

Spotreba

ca. 5 nýtů / 2 bm spoje

ca. 5 nitov / 2 bm spoja

1 kus je zdarma součástí každé palety
DELTA®-FLORAXX TOP.

1 kus je zdarma súčasťou každej palety
DELTA®-FLORAXX TOP.

DELTA®-BIOTOP

DELTA®-BIOTOP

Filtrační textilie pro vegetační střechy (filtrace při drenážích a hydroakumulaci). Ochrana proti perforacím
jezírkových fólií DELTA®.

Filtračná textília pre vegetačné strechy (filtrácia pri
drenážach a hydroakululácii). Ochrana proti perforáciám jazierkových fólií DELTA®.

Materiál
Hmotnost

Materiál
Hmotnosť

PET textilie, šedá
ca. 115 g/m2

PET textília, šedá
ca. 115 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

25 m x 1,50 m

02200734

role / rolka

DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů.
I jako zábrana proti prorůstání plevele na zahradních
či parkových cestách.

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie
filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych
obsypov.
Materiál

Materiál
Hmotnost

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Vegetační střechy – příslušenství
DELTA®-Vegetačné strechy – príslušenstvo

Polypropylénová netkaná textilie.
ca. 70 g/m2

Hmotnosť

Polypropylénová netkaná
textília.
ca. 70 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

50 m x 1,00 m

02200629

role / rolka

50 m x 2,00 m

02200630

Role / rolka
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DELTA®-Systémové příslušenství
DELTA®-Systémové príslušenstvo

DELTA®-VENT ROLL PRO

DELTA®-VENT ROLL PRO

Větrací pás hřebene a nároží s vysokou průtažností a
extrémně pevnou nehořlavou textilií. Větrací průřez
dle DIN 4108, část 3. Potisk výrobku usnadňuje
pokládku.

Vetrací pás hrebeňa a nárožia s vysokou rezervou pre
roztiahnutie a extrémne pevnou nehorľavou textíliou.
Vetrací prierez podľa DIN 4108, časť 3. Potlač výrobku
uľahčuje pokládku.

Materiál
Délka role

Materiál
Dĺžka role

Hliník/hliníková mriežka
5m

Hliník/hliníková síťovina
5m

Pro bobrovku/Pre bobrovku
Barva / Farba

Rozměr/šířka / Rozmer/šírka

Kód

Balení / Balenie

Karton/Paleta / Kartón/Paleta

červená / červená

210/240 mm

02202573

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta

černá / čierna

210/240 mm

02202571

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta

hnědá / hnedá

210/240 mm

02202572

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta

Kód

Balení / Balenie

Karton/Paleta / Kartón/Paleta

Pro standardní krytiny/Pre štandardné krytiny
Barva / Farba

Rozměr/šířka / Rozmer/šírka

červená / červená

310 mm

02202464

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta

černá / čierna

310 mm

02202462

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta

hnědá / hnedá

310 mm

02202463

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta

Pro vysoce profilované krytiny/Pre vysoko profilované krytiny
Barva / Farba

Rozměr/šířka / Rozmer/šírka

Kód

Balení / Balenie

Karton/Paleta / Kartón/Paleta

červená / červená

380 mm

02202615

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

28 Karton/Europaleta / 28 Kartón/Europaleta

černá / čierna

380 mm

02202614

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

28 Karton/Europaleta / 28 Kartón/Europaleta

hnědá / hnedá

380 mm

02202616

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

28 Karton/Europaleta / 28 Kartón/Europaleta

DELTA®-ECO ROLL

DELTA®-ECO ROLL

Větrací pás hřebene a nároží. Ekonomická alternativa
kvalitního pásu pro střechy. Bezpečný a dlouhodobě
kvalitní spoj materiálu mezi hliníkovými krajovými
díly a střední částí. Vysoce kvalitní butylkaučukové
lepidlo s ochrannou fólií s praktickým přesahem.

Vetrací pás hrebeňa a nárožia. Ekonomická alternatíva
kvalitného pásu pre strechy. Bezpečný a dlhodobo
kvalitný spoj materiálu medzi hliníkovými okrajmi a
stredovou časťou. Vysoko kvalitné butylkaučukové
lepidlo s ochrannou fóliou s praktickým presahom.

Materiál

Materiál

Délka role
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hliník a vrstvena netkaná
polyesterová textilie
5m

Dĺžka role

hliník a vrstvená netkaná
polyesterová textília
5m

Barva / Farba

Šířka / Šírka

Kód

Balení / Balenie

červená / červená

210/240 mm

02204289

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

černá / čierna

210/240 mm

02204290

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

hnědá / hnedá

210/240 mm

02204288

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

červená / červená

310 mm

02203762

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

černá / čierna

310 mm

02203763

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

hnědá / hnedá

310 mm

02203761

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

červená / červená

380 mm

02204841

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

černá / čierna

380 mm

02204840

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

hnědá / hnedá

380 mm

02204868

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

DELTA®-KAWAXX

Univerzální napojovací samolepicí pás s optimální materiálovou rezervou v podélném směru pro všechna
napojení na stěny, komíny a prostupující konstrukce
na profilované krytiny.

Univerzálny napojovací pás s optimálnou materiálovou rezervou v pozdľžnom smere pre všetky napojenia na steny, komíny a prestupujúce konštrukcie pre
profilované strešné krytiny.

Materiál

Materiál

EPDM/PP-kombinace s
profilovaným hliníkem.
2,5 mm
5m

Tloušťka
Délka role

Barva / Farba

Hrúbka
Dĺžka rolky

!

EPDM/PP kombinácia s
profilovaným hliníkom.
2,5 mm
5m

Šířka / Šírka

Kód

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

NOVINK A

DELTA®-KAWAXX

Balení / Balenie

červená / červená

300 mm

02206081

1 role/Karton / 1 rolka/Kartón

černá / čierna

300 mm

02206080

1 role/Karton / 1 rolka/Kartón

hnědá / hnedá

300 mm

02206297

1 role/Karton / 1 rolka/Kartón

DELTA®-Systémové doplňky / DELTA®-Systémové doplnky
DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro
optimální řešení složitých detailů na střeše.
Pro vybrané parotěsné a parobrzdné fólie DELTA®.
Univerzálně použitelná, nanáší se štětcem.

Pastovitá vzduchotesná viskózna manžeta pre
optimálne riešenie zložitých detailov na streche.
Pre vybrané parotesné a parobrzdné fólie DELTA®.
Univerzálne použiteľná, nanáša sa štetcom.

Materiál

Materiál

Teplota zpracování
Teplota podkladu
Doba použití
Množství
Hodnota Sd
Spotřeba

Pastovitá viskózní disperze
čistého akrylátu.
min. + 5 °C
min. + 5 °C
min. 24 měsíců
2,5 l DELTA®-LIQUIXX v 5 l nádobě
ca. 1,5 m
ca. 0,9 l/m2 na GT 15 Textilii

Teplota spracovania
Teplota podkladu
Doba použitia
Množstvo
Hodnota Sd
Spotreba

NOVINK A

!

Pastovitá viskózna disperzia
čistého akrylátu.
min. + 5 °C
min. + 5 °C
min. 24 mesiacov
2,5 l DELTA®-LIQUIXX v 5 l nádobe
ca. 1,5 m
ca. 0,9 l/m2 na GT 15 Textílie

DELTA®-LIQUIXX Textilie GT 15

DELTA®-LIQUIXX Textília GT 15

Textilní vložka pro systémové řešení vzduchotěsných
detailů DELTA®-LIQUIXX.

Textilna vložka pre systémové riešenie vzduchotesných detailov DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-LIQUIXX SET
Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie
1 nádoba/1 role
v 18 l kbelíku

DELTA®-LIQUIXX, 2,5 l/2.875 g náplň v 5 l nádobě plus
1 role DELTA®-LIQUIXX Textilie GT 15, 20 m x 15 cm, vystačí pro ca. 2,8 m2

40

02203748
DELTA®-LIQUIXX, 2,5 l/2.875 g náplň v 5 l nádobe plus
1 rolka DELTA®-LIQUIXX Textilie GT 15, 20 m x 15 cm, vystačí pre ca. 2,8 m2

ks/Paleta / ks/Paleta

1 nádoba/1 rolka
v 18 l vedre
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Kde co lepí?
Čo kde lepí?

Difuzně otevřené fólie / Difúzne otvorené fólie
DELTA®-FASSADE S/PLUS
DELTA®-FASSADE/PLUS
DELTA®-FASSADE B

DELTA®-ALPINA
DELTA®-MAXX X
DELTA®-MAXX PLUS
DELTA®-MAXX WD
DELTA®-MAXX
DELTA®-MAXX COMFORT

Podklad / Podklad
Přesahy/
Presahy

DELTA®-VENT N PLUS/
DELTA®-VENT N

DELTA®-FOXX PLUS/
DELTA®-FOXX

DELTA®-Lepidlo / DELTA®-Lepidlo
Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj
DELTA®-THAN
DELTA®-PREN
DELTA®-TAPE FAS

Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj
DELTA®-MULTI-BAND

Hladké dřevo,
dřevěné výrobky/
Hladké drevo
drevené výrobky

Samolepicí okraj*/
Samolepiaci okraj*
DELTA®-THAN

Drsné dřevo/
Drsné drevo

Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj
DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj
DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj
DELTA®-PREN

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

Kov/
Kov

DELTA®-MULTI-BAND*
DELTA®-THAN

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

Plast (tvrzený)/
Plast (tvrdený)

DELTA®-MULTI-BAND*
DELTA®-THAN**

DELTA®-MULTI-BAND*
DELTA®-THAN**

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN**

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN**

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN**

Omítka, zdivo, beton/
Omietka, murivo, betón

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

Detaily/
Detaily

DELTA®-FLEXX-BAND***

DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-FLEXX-BAND***

*
**
***
****

■ 28

DELTA®-VENT S PLUS/
DELTA®-VENT S
DELTA®-VITAXX PLUS

* u DELTA®-ALPINA:
DELTA®-QSM
(Quellschweissmittel)

Lepený spoj chránit před UV zářením / Lepený spoj chrániť pred UV žiarením
Není vhodný pro lepení materiálů na bázi polyetylénu / Nie je vhodný na lepenie polyetylénových fólií
Penetrace podkladu pomocí DELTA®-PREN / Penetrácia podkladu pomocou DELTA®-PREN
Při použití jako vzduchotěsná vrstva./ Pri použití ako vzduchotesná vrstva.

DELTA®-REFLEX PLUS/
DELTA®-REFLEX
DELTA®-DAWI GP

DELTA®-LUXX

DELTA®-NOVAFLEXX
DELTA®-Sd-FLEXX

DRAGOFOL

Dělicí vrstvy/
Deliace vrstvy

DELTA®-FOL PVG PLUS/ DELTA®-TRELA PLUS/
DELTA®-FOL PVG
DELTA®-TRELA

DELTA®-TERRAXX

DELTA®-Lepidlo / DELTA®-Lepidlo
Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj
DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-MULTI-BAND

DELTA®-MULTI-BAND

Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj
DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN
DELTA®-PREN

Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj
DELTA®-THAN
DELTA®-PREN

Samolepicí okraj/
Samolepiaci okraj

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

–

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

–

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

–

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

–

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX

DELTA®-MULTI-BAND

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-THAN**

DELTA®-THAN**

–

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

–

DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-LIQUIXX****

DELTA®-THAN

–

Podklady musí být dostatečně nosné, čisté, suché, zbavené prachu
a mastnost, bez ledu. Nedostatečně nosné podklady se musí upravit
například použitím vhodné penetrace. Dbejte pokynů o skladování,
provádění a reakčních dobách jednotlivých lepidel.

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

Klasické fólie/
Klasické fólie

Parotěsné zábrany / Parozábrany

Podklady musia byť dostatočne nosné, čisté, suché, zbavené prachu
a mastnôt, bez ľadu. Nedostatočne nosné podklady sa musia upraviť
použitím vhodnej penetrácie. Dodržujte pokyny pre skladovanie,
použitie a reakčné doby jednotlivých lepidiel.
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DELTA®-Lepidla
DELTA®-Lepidlá

DELTA®-TIXX

DELTA®-TIXX

Trvale spolehlivé lepidlo v kartuších nebo „salámech“.
Pro vzduchotěsná napojení parotěsných zábran
DELTA® na zdivo i na další podklady (dřevo, kov).
Bez nutnosti použít přítlačnou lištu. Pro interiér.

Trvalo spoľahlivé lelpidlo v kartušiach alebo „črievkach“. Na vzduchotesné napojenia parozábran DELTA®
na murivo i na ďalšie podklady (drevo, kov). Bez
nutnosti použiť prítlačnú lištu. Pre interiér.

Materiál

Materiál

Vydatnost

Výdatnosť

Hustá odolná lepiaca hmota
bez obsahu rozpúšťadiel.
ca. 7 bm/Kartuša
ca. 13 bm/„črievko“

Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

310 ml

02202448

12 kartuší/Karton / 12 kartuší/Kartón

75 kartonů / 75 kartónov

600 ml

02203165

20 „salámů“/Karton / 20 „črievok“/Kartón

36 kartonů / 36 kartónov

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

Pro lepení a spojování fólií DELTA®. Nejvyšší spolehlivost při napojení. Pro exteriér.

Na lepenie a spájanie fólií DELTA®. Najvyššia spoľahlivosť pri napojení. Pre exteriér.

Materiál

Materiál

Vydatnost
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Hustá odolná lepicí hmota
bez obsahu rozpouštědel.
ca. 7 bm/Kartuše
ca. 13 bm/„salám“

Trvale pružné lepidlo ze
speciálního kaučuku.
ca. 7 bm/Kartuše
ca. 13 bm/„salám“

Výdatnosť

Trvale pružné lepidlo zo
špeciálneho kaučuku.
ca. 7 bm/Kartuša
ca. 13 bm/„črievko“

Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

310 ml

02201680

12 kartuší/kartonů / 12 kartuší/Kartón

72 kartonů / 72 kartónov

600 ml

02200201

12 „salámů“/Karton / 12 „črievok“/Kartón

60 kartonů / 60 kartónov

DELTA®-TILAXX

DELTA®-TILAXX

Systémové lepidlo v kartuši pro fixaci střešních tašek
pálených i betonových. Perfektně drží na skle, kameni,
hliníku, různých druzích plechů a dalších materiálech.
I po vytvrdnutí zůstává elastické.

Špeciálne lepidlo v kartuši na fixovanie betónových
a pálených škridiel. Perfektná lepivá schopnosť na
sklo, kameň, oceľ, zinkový plech a ostatné materiály.
Aj po vytvrdnutí zostáva elestický.

Materiál

Materiál

Lepicí a těsnicí hmota
na bázi MS polymeru.

Lepiaca a tesniaca hmota
na báze MS polymérov.

Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

310 ml

02203667

12 kartuší/Karton / 12 kartuší/Kartón

84 kartonů / 84 kartónov

DELTA®-MULTI-BAND 60/100

DELTA®-MULTI-BAND 60/100

Univerzální lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí.Pro interiér i exteriér. Pro lepení
přesahů, prostupů a opravy trhlin.

Univerzálna lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou
a odolnosťou proti starnutiu. Pre interiér i exteriér.
Na lepenie presahov, prestupov a opravy trhlín.

Materiál

Materiál

Pružné lepidlo na bázi
čistého akrylátu.

Pružné lepidlo na báze
čistého akrylátu.

snost/
zduchotě
Interiér-v rotěsnost
ět
Exteriér-v uchotesnosť/
zd
Interiér-v rotesnosť
et
Exteriér-v
Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

25 m x 60 mm

02202339

10 rolí/Karton / 10 roliek/Kartón

85 kartonů / 85 kartónov

25 m x 100 mm

02203581

6 rolí/Karton / 6 roliek/Kartón

85 kartonů / 85 kartónov

DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-FLEXX-BAND

Napojovací a těsnicí páska pro detaily v interiéru
i exteriéru. Pro střešní okna, odvětrání a kabely.
Lze ji omítat.

Napájacia a tesniaca páska pre detaily v interiéri a
exteriéri. Pre strešné okná, odvetranie a káble.
Možno ju omietať.

Materiál

Materiál

Průtažné butylkaučukové
lepidlo na speciální textilii.
Dělený ochranný film na rubu.

Pružné butylkaučukové
lepidlo na špeciálnej textílii.
Delený ochranný film na rubovej
strane.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

10 m x 100 mm

02202022

3 role/Karton / 3 rolky/Kartón

56 kartonů / 56 kartónov

DELTA®-BAND RA/RB

DELTA®-BAND RA/RB

Těsnicí páska pro opravy malých trhlin a oplechování
(např. okapy).

Tesniaca páska na opravy malých trhlín a oplechovaní
(napr. odkvapy).

Materiál

Materiál

Bitumenkaučuková hmota
na hliníkové fólii nebo fólii
v barvě olova.

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Lepicí pásky
DELTA®-Lepiace pásky

Bitumenkaučuková hmota
na hliníkovej fólii alebo fólii
vo farbe olova.

Typ / Typ

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

RA 50

10 m x 50 mm

02202026

6 rolí/Karton / 6 roliek/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

RA 75

10 m x 75 mm

02202027

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

RA 100

10 m x 100 mm

02202028

3 role/Karton / 3 rolky/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

RA 150

10 m x 150 mm

02202029

2 role/Karton / 2 rolky/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

RA 300

10 m x 300 mm

02201508

1 role / 1 rolka

96 kartonů / 96 kartónov

RB 50

10 m x 50 mm

02202031

6 role/Karton / 6 roliek/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

RB 75

10 m x 75 mm

02202032

4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

RB 100

10 m x 100 mm

02202033

3 role/Karton / 3 rolky/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

RB 150

10 m x 150 mm

02202034

2 role/Karton / 2 rolky/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

RB 300

10 m x 300 mm

02201510

1 role / 1 rolka

96 kartonů / 96 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.
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DELTA®-Lepicí pásky
DELTA®-Lepiace pásky
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DELTA®-TAPE FAS 60/100

DELTA®-TAPE FAS 60/100

Lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti
stárnutí. Speciálně určená pro fasádní pásy DELTA®.
K lepení přesahů, prostupů a složitých detailů.

Lepiaca páska s najvyššou lepivou silou a odolnosťou
proti starnutiu. Špeciálne určená pre fasádne pásy
DELTA®. Na lepenie presahov, prestupov a zložitých
detailov.

Materiál

Materiál

Lepicí hmota z čistého akrylátu
na vysoce UV stabilizovaném
nosiči.

Lepiaca hmota z čistého akrylátu
na vysoko UV stabilizovanom
nosiči.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

20 m x 60 mm

02203549

10 rolí/Karton / 10 roliek/Kartón

20 m x 100 mm

02203551

6 rolí/Karton / 6 roliek/Kartón

DELTA®-POLY-BAND

DELTA®-POLY-BAND

K jednostrannému přelepení přesahů.

Na jednostranné prelepenie presahov.

Materiál

Materiál

Pevná polypropylénová lepicí
páska s naprášeným hliníkem.
Velmi pevná a odolná stárnutí.

Pevná polypropylénová
lepiaca páska s naprášeným
hliníkom. Veľmi pevná a
odolná proti starnutiu.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

100 m x 100 mm

02202030

12 rolí/Karton / 10 roliek/Kartón

60 kartonů / 60 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.

DELTA®-SB 60/SB 80

DELTA®-SB 60/SB 80

Jednostranně lepicí páska k utěsnění perforací při
montáži kontralatí.

Jednostranne lepiaca páska na utesnenie perforácií pri
montáži kontralát.

Materiál

Materiál

Speciální polyetylénová pěna s
uzavřenou strukturou a pevně
nakašírovanou jednostranně
silikonizovanou fólií.

Špeciálna polyetylénová pena s
uzatvorenou štruktúrou a pevne
nakašírovanou jednostranne
silikonizovanou fóliou.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

30 m x 60 mm

02203347

5 rolí/Karton / 5 roliek/Kartón

30 kartonů / 30 kartónov

30 m x 80 mm

02203802

3 rolí/Karton / 3 roliek/Kartón

30 kartonů / 30 kartónov

DELTA®-INSIDE-BAND

DELTA®-INSIDE-BAND

Jednostranně lepicí páska pro interiér na papírovém
nosiči. Potřebné množství se dá pohodlně odtrhnout
z role.

Jednostranne lepiaca páska pre interiér na papierovom nosiči. Potrebné množstvo sa dá ľahko odtrhnúť
z rolky.

NOVINK A
Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

40 m x 60 mm

02206137

10 rolí/Karton / 10 roliek/Kartón

28 kartonů / 28 kartónov

DELTA®-DICHT-BAND

DELTA®-DICHT-BAND

Těsnicí páska pod kontralatě.

Tesniaca páska pod kontralaty.

Materiál

Materiál

Bitumenkaučuková hmota s
tvarovatelnou polyetylénovou
krycí fólií.

!

Bitumenkaučuková hmota s
tvarovateľnou polyetylénovou
krycou fóliou.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

10 m x 50 mm

02202920

6 rolí/Karton / 6 roliek/Kartón

96 kartonů / 96 kartónov

DELTA®-DUO-TAPE D 38

DELTA®-DUO-TAPE D 38

Oboustranně lepicí vyztužená akrylová páska pro
fixaci parotěsných zábran na kovové sádrokartonové
profily.

Obojstranne lepiaca vystužená akrylová páska na
fixáciu parotesných zábran na kovové sádrokartonové
profily.

Materiál

Materiál

Akrylová oboustranně lepicí
hmota s výztuží.

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Těsnicí pásky
DELTA®-Tesniace pásky

Akrylová obojstranne lepiaca
hmota s výstužou.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

50 m x 38 mm

02203663

16 rolí/Karton / 16 roliek/Kartón

48 kartonů / 48 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.
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DELTA®-Tekutá lepidla
DELTA®-Tekuté lepidlá

DELTA®-PREN

DELTA®-PREN

Pro lepení přesahů a detailů DELTA®-FOXX. Úprava
podkladu při lepení pásky DELTA®-FLEXX-BAND.

Na lepenie presahov a detailov DELTA®-FOXX. Úprava
podkladu pri lepení pásky DELTA®-FLEXX-BAND.

Materiál

Materiál

Vydatnost

Husté tekuté speciální lepidlo.
Exteriér.
ca. 50 bm/láhev

Výdatnosť

Husté tekuté špeciálne lepidlo.
Exteriér.
ca. 50 bm/fľaša

Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

850 g/láhev / 850 g/flaša

02202098

8 lahví/Karton / 8 fliaš/Kartón

48 kartonů / 48 kartónov

DELTA®-HF PRIMER

DELTA®-HF PRIMER

Impregnační prostředek bez obsahu rozpouštědel pro
úpravu savých podkladů.

Impregnačný prostriedok neobsahujúci rozpúšťadlá
na úpravu nasiakavých podkladov.

Materiál

Materiál

Polyakrylátová disperze.

Polyakrylátová disperzia.

Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

1000 g/láhev / 1000 g/flaša

02206087

4 lahví/Karton / 4 fliaš/Kartón

90 kartonů / 90 kartónov

DELTA®-Příslušenství/DELTA®-Príslušenstvo
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DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY

DELTA®-TESNIACE KLINCE

Těsnicí lepenkové hřebíky pro kotvení DELTA®-TRELA
a všech pásů na bednění.

Tesniace lepenkové klince na kotvenie DELTA®-TRELA
a všetkých pásov na debnenie.

Materiál

Materiál

Galvanizované lepenkové hřebíky s těsnicí manžetou z EPDM.

Galvanizované lepenkové klince
s tesniacou manžetou z EPDM.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Délka/Dĺžka: 25 mm, Ø: 2,8 mm

02202389

120 ks/sáček / 120 ks/sáčok

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.

35 ■

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spodnej stavby, drenáž a izolácie

Profilované fólie, ochranné a drenážní systémy
■
■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
DELTA®-TERRAXX
DELTA®-MS DRAIN
DELTA®-MS
DELTA®-NP DRAIN
DELTA®-NB
DELTA®-MS 20
DELTA®-PT

Ochranné a drenážní fólie pro vodorovné použití
■ DELTA®-TERRAXX
■ DELTA®-FLORAXX TOP
■ DELTA®-FLORAXX
Vegetační střechy – příslušenství
■ DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka
■ DELTA®-BIOTOP
■ DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE
Hydroizolace
■ DELTA®-THENE
■ DELTA®-THENE-BAND T 300/100
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Profilované fólie, ochranné a drenážne systémy
■
■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
DELTA®-TERRAXX
DELTA®-MS DRAIN
DELTA®-MS
DELTA®-NP DRAIN
DELTA®-NB
DELTA®-MS 20
DELTA®-PT

38
38
38
39
39
40
40
40

Ochranné a drenážne fólie pre vodorovné použitie
■ DELTA®-TERRAXX
■ DELTA®-FLORAXX TOP
■ DELTA®-FLORAXX

41
41
41

Vegetačné strechy – príslušenstvo
■ DELTA®-FLORAXX-Nitovačka
■ DELTA®-BIOTOP
■ DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

42
42
42

Hydroizolácie
■ DELTA®-THENE
■ DELTA®-THENE-BAND T 300/100

43
43

■
■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-PROTEKT
DELTA®-SOFTFLEXX
DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANA
DELTA®-DPC
DELTA®-DPC 500
DELTA®-VENTSTOP
DELTA®-THAN
DELTA®-DPC – vnitřní a vnější rohy

Příslušenství pro ochranné a
drenážní fólie a protivlhkostní zábrany
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-TERRAXX-PROFIL
DELTA®-TERRAXX-ŠROUB
DELTA®-MS PROFIL
DELTA®-SAMOLEPICÍ TRN
DELTA®-MS HMOŽDINKA
DELTA®-MS PODLOŽKA
DELTA®-MULTI-FIXX
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP
DELTA®-PT PROFIL
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE
DELTA®-THENE-PENETRAČNÍ NÁTĚR
DELTA®-THENE-PENETRAČNÍ NÁTĚR - 5 °C
DELTA®-TERASOVÝ TERČ
DELTA®-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA

Zábrany proti vlhkosti
■
■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-PROTEKT
DELTA®-SOFTFLEXX
DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÁ ZÁBRANA
DELTA®-DPC
DELTA®-DPC 500
DELTA®-VENTSTOP
DELTA®-THAN
DELTA®-DPC – vnútorné a vonkajšie rohy

49
49
50
50
50
51
51
51

Príslušenstvo pre ochranné a
drenážne fólie a zábrany proti vlhkosti
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-TERRAXX-PROFIL
DELTA®-TERRAXX-SKRUTKA
DELTA®-MS PROFIL
DELTA®-SAMOLEPIACI TŔŇ
DELTA®-MS HMOŽDINKA
DELTA®-MS PODLOŽKA
DELTA®-MULTI-FIXX
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP
DELTA®-PT PROFIL
DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA
DELTA®-THENE-PENETRAČNÝ NÁTER
DELTA®-THENE-PENETRAČNÝ NÁTER - 5 °C
DELTA®-TERASOVÝ TERČ
DELTA®-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA

43
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
47
47
48
48

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

Protivlhkostní zábrany
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100
let ověřená
životnost

OVER
E

NÁ

DELTA®

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro

První čtyřvrstvý ochranný a drenážní systém pro živičné stěrky v pozemním stavitelství. S integrovaným
samolepicím okrajem.

Prvý štvorvrstvový ochranný a drenážny systém pre
živičné stierky v pozemnom staviteľstve. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál

Materiál

-

ALITA
KV

DELTA®
NÁ

ALITA
KV

OVĚŘ
E

DELTA®-Ochranné a drenážní fólie
DELTA®-Ochranné a drenážne fólie

100

ročná ove
rená
trvácnosť

Pevnost
Výška nopů
Drenážní kapacita

Pevnosť
Výška nopov
Drenážna kapacita

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textíliou,
klznou fóliou z polyetylénu a polypropylénovou drenážnou textíliou.
Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v
zemi nehnijúca.
ca. 400 kN/m2
ca. 9 mm
ca. 3,1 l/s · m pri 20 kN/m2

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

12,50 m x 2,00 m

06602245

6 rolí/Europaleta / 6 roliek/Europaleta

150

let ověřená
životnost

NÁ

DELTA®

-

ALITA
KV

ALITA
KV

DELTA®
NÁ

OVER
E

Kód

OVĚŘ
E

Rozměr / Rozmer

100

100

ročná ove
rená
trvácnosť

DELTA®-TERRAXX

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné
podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod.
S integrovaným samolepicím okrajem.

Ochranný a drenážny systém pre tlakovo zaťažiteľné
podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy a
pod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál

Materiál

Pevnost
Výška nopů
Drenážní kapacita

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu s
polypropylénovou filtrační textilií.
Bez vlivu na kvalitu pitné vody,
v zemi nehnijící.
ca. 400 kN/m2
ca. 9 mm
ca. 3,1 l/s · m při 20 kN/m2

Pevnosť
Výška nopov
Drenážna kapacita

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textíliou.
Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody,
v zemi nehnijúca.
ca. 400 kN/m2
ca. 9 mm
ca. 3,1 l/s · m pri 20 kN/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

12,50 m x 2,40 m

06602208

17 rolí/Paleta / 17 roliek/Paleta

510

DELTA®-MS DRAIN

DELTA®-MS DRAIN

Profilovaná fólie s integrovanou drenážní vrstvou.
Nové profilování pro účinnější roznesení tlaku.

Profilovaná fólia s integrovanou drenážnou vrstvou.
Nové profilovanie pre účinnejšie rozloženie tlaku.

Materiál

Materiál

50

let ověřená
životnost

OVER
E

NÁ

DELTA®

50

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu
s polypropylénovou hydrofilní
filtrační textilií.
ca. 500 kN/m2
ca. 4 mm
ca. 0,6 l/s · m při 20 kN/m2

Pevnosť
Výška nopov
Drenážna kapacita

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty s
polypropylénovou hydrofilnou
filtračnou textíliou.
ca. 500 kN/m2
ca. 4 mm
ca. 0,6 l/s · m pri 20 kN/m2

-

ALITA
KV

DELTA®
NÁ

ALITA
KV

OVĚŘ
E

Pevnost
Výška nopů
Drenážní kapacita

■ 38

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu s
polypropylénovou filtrační textilií,
kluznou fólií z polyetylénu a polypropylénovou drenážní textilií. Bez
vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi
nehnijící.
ca. 400 kN/m2
ca. 9 mm
ca. 3,1 l/s · m při 20 kN/m2

ročná ove
rená
trvácnosť

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

30 m x 2,00 m

06602492

6 rolí/Paleta / 6 roliek/Paleta

360

30 m x 1,00 m

02206695

12 rolí/Paleta / 12 roliek/Paleta

360

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.

DELTA®-MS

DELTA®-MS

Náhrada podkladního betonu, ochrana staveb,
vsakovací vrstva u dvouplášťových konstrukcí.

Náhrada podkladového betónu, ochrana stavieb,
vsakovacia vrstva pri dvojplášťových konštrukciách.

Materiál

Materiál

Pevnosť
Výška nopov

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty.
Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody,
v zemi nehnijúca.
ca. 250 kN/m2
ca. 8 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

20 m x 1,00 m

06601317

11 rolí/Europaleta / 11 roliek/Europaleta

220

20 m x 1,50 m

06601318

11 rolí/Europaleta / 11 roliek/Europaleta

330

20 m x 2,00 m

06601319

11 rolí/Europaleta / 11 roliek/Europaleta

440

20 m x 2,40 m

06601320

28 rolí/Paleta / 28 roliek/Paleta

1.344

20 m x 3,00 m

06601548

28 rolí/Paleta / 28 roliek/Paleta

1.680

DELTA®-NP DRAIN

DELTA®-NP DRAIN

Dvouvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se
speciální filtrační textilií, s plochou spodní stranou.

Dvojvrstvový drenážný pás pre spodnú stavbu s špeciálnou filtračnou textíliou, s plochou spodnou stranou.

Materiál

Materiál

Pevnost
Výška nopů

Vysokohustotní speciální
polyetylén bez recyklátů
s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.
ca. 150 kN/m2
ca. 8 mm

Pevnosť
Výška nopov

Vysokohustený špeciálny
polyetylén bez recyklátov
s natavenou filtračnou geotextíliou na vrcholkoch nopov.
ca. 150 kN/m2
ca. 8 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

20 m x 2,00 m

06602247

5 rolí/Paleta / 5 roliek/Paleta

200

12,50 m x 3,00 m

06602303

20 rolí/Paleta / 20 roliek/Paleta

750

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

Pevnost
Výška nopů

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu.
Bez vlivu na kvalitu pitné vody,
v zemi nehnijící.
ca. 250 kN/m2
ca. 8 mm
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DELTA®-Ochranné a drenážní fólie
DELTA®-Ochranné a drenážne fólie

DELTA®-NB

DELTA®-NB

Náhrada podkladního betonu, ochrana staveb,
vsakovací vrstva u dvouplášťových konstrukcí.

Náhrada podkladového betónu, ochrana stavieb,
vsakovacia vrstva pri dvojplášťových konštrukciách.

Materiál

Materiál

Pevnost
Výška nopů

Pevnosť
Výška nopov

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty. Bez
zmäkčovadiel. Plne recyklovateľná.
ca. 200 kN/m2
ca. 8 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

20 m x 0,50 m

06602449

30 rolí/Paleta / 30 roliek/Paleta

300

20 m x 1,00 m

06602273

15 rolí/Paleta / 15 roliek/Paleta

300

20 m x 1,50 m

06602274

15 rolí/Paleta / 15 roliek/Paleta

450

20 m x 2,00 m

06602275

15 rolí/Paleta / 15 roliek/Paleta

600

20 m x 2,40 m

06602276

35 rolí/Paleta / 35 roliek/Paleta

1.680

20 m x 3,00 m

06602277

35 rolí/Paleta / 35 roliek/Paleta

2.100

DELTA®-MS 20

DELTA®-MS 20

Vsakovací vrstva dvouplášťových svislých konstrukcí.
Nový tvar osmiúhelníkových nopů se zpevňujícími
žebry pro výrazně vyšší pevnost.

Vsakovacia vrstva dojplášťových zvislých konštrukcií.
Nový tvar osemuholníkových nopov so spevňujúcimi
rebrami pre výrazne vyššiu pevnosť.

Materiál

Materiál

Pevnost
Výška nopů

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu. Bez
vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi
nehnijící.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm

Pevnosť
Výška nopov

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty. Bez
vplyvu na kvalitu pitnej vody, v
zemi nehnijúca.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

20 m x 2,00 m

06602455

6 rolí/Průmyslová Paleta / 6 roliek/Priemyselná Paleta

240

DELTA®-PT

DELTA®-PT

Profilovaná fólie pro úpravu vnitřních vlhkých stěn i
vnějších soklů budov. Zajišťuje větrání. Lze ji omítat
nebo na ni lepit sádrokarton.

Profilovaná fólia pre úpravu vnútorných vlhkých stien
i vonkajších soklov budov. Zabezpečuje vetranie.
Možno ju omietať alebo na ňu lepiť sadrokartón.

Materiál

Materiál

Pevnost
Výška nopů

■ 40

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu. Bez
změkčovadel. Plně recyklovatelná.
ca. 200 kN/m2
ca. 8 mm

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu
s navařenou omítací mřížkou.
Bez vlivu na kvalitu pitné vody,
v zabudovaném stavu nehnijící.
ca. 70 kN/m2
ca. 8 mm

Pevnosť
Výška nopov

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty s
natavenou omietacou mriežkou.
Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody,
v zabudovanom stave nehnijúca.
ca. 70 kN/m2
ca. 8 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

20 m x 2,00 m

06601442

6 rolí/Europaleta / 6 roliek/Europaleta

240

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.

Ochranný a drenážny systém pre tlakovo zaťažiteľné
podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy
apod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál

Materiál

DELTA®
NÁ

100
let ověřen
á
životnost

NÁ

DELTA®

100

ročná ove
rená
trvácnosť

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

12,50 m x 2,40 m

06602208

17 rolí/Paleta / 17 roliek/Paleta

510

DELTA®-FLORAXX TOP

DELTA®-FLORAXX TOP

Dvouvrstvý pás s hydroakumulační schopností
a integrovanou geotextilií pro vegetační střechy.
Certifikováno dle EN 13252.

Dvojvrstvový pás s hydroakumulačnou schopnosťou
a integrovanou geotextíliou pre vegetačné strechy.
Certifikované podľa EN 13252.

Materiál

Materiál

Pevnost
Výška nopů
Propustnost vody
při sklonu 2 %
Hydroakumulační
schopnost

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu s
polypropylénovou filtrační textilií.
Difuzní a propustný pro vodu
perforacemi mezi nopy.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm
ca. 1,17 l/m2 · s
ca. 7 l/m2

Pevnosť
Výška nopov
Priepustnosť vody
pri sklone 2 %
Hydroakumulačná
schopnosť

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty
s polypropylénovou filtračnou
textíliou. Difúzna a priepustná pre
vodu perforáciami medzi nopmi.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm
ca. 1,17 l/m2 · s
ca. 7 l/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

10 m x 2,00 m,
Šířka textilie / Šírka textílie: 2,10 m

06602441

12 rolí/Průmyslová Paleta / 12 roliek/Priemyselná Paleta

240

DELTA®-FLORAXX

DELTA®-FLORAXX

Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulační
schopností. Nopy ve tvaru osmiúhelníku s výztužnými
žebry pro použití na vegetačních střechách. Certifikováno dle EN 13252.

Tlakovo odolný profilovaný pás s hydroakumulačnou
schopnosťou. Nopy v tvare osemuholníka s výstužnými rebrami pre použitie na vegetačných strechách.
Certifikované podľa EN 13252.

Materiál

Materiál

Pevnost
Výška nopů
Propustnost vody
při sklonu 2 %
Hydroakumulační
schopnost

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu,
bez vlivu na kvalitu pitné vody.
Difuzní a propustný pro vodu
perforacemi mezi nopy.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm
ca. 1,17 l/m2 · s
ca. 7 l/m2

Pevnosť
Výška nopov
Priepustnosť vody
pri sklone 2 %
Hydroakumulačná
schopnosť

-

ALITA
KV

Pevnosť
Výška nopov
Drenážna kapacita

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textíliou.
Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody,
v zemi nehnijúca.
ca. 400 kN/m2
ca. 9 mm
ca. 3,1 l/s · m pri 20 kN/m2

ALITA
KV

Pevnost
Výška nopů
Drenážní kapacita

Profilovaná fólie ze speciálního
vysokohustotního polyetylénu s
polypropylénovou filtrační textilií.
Bez vlivu na kvalitu pitné vody,
v zemi nehnijící.
ca. 400 kN/m2
ca. 9 mm
ca. 3,1 l/s · m při 20 kN/m2

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné
podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod.
S integrovaným samolepicím okrajem.

OVER
E

DELTA®-TERRAXX

OVĚŘ
E

DELTA®-Ochranné a drenážní pásy pro vodorovné použití
DELTA®-Ochranné a drenážne pásy pre vodorovné použitie

Profilovaná fólia zo špeciálneho
polyetylénu vysokej hustoty bez
vplyvu na kvalitu pitnej vody.
Difúzny a priepustný pre vodu
perforáciami medzi nopmi.
ca. 200 kN/m2
ca. 20 mm
ca. 1,17 l/m2 · s
ca. 7 l/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

m2/Paleta / m2/Paleta

20 m x 2,00 m

06602435

6 rolí/Průmyslová Paleta / 6 roliek/Priemyselná Paleta

240

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.
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DELTA®-Vegetační střechy – příslušenství
DELTA®-Vegetačné strechy – príslušenstvo

DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka

DELTA®-FLORAXX-Nitovačka

Nářadí pro spojování přesahů.

Náradie na spájanie presahov.

Spotřeba

Spotreba

ca. 5 nýtů / 2 bm spoje

1 kus je zdarma součástí každé palety
DELTA®-FLORAXX TOP.

1 kus je zdarma súčasťou každej palety
DELTA®-FLORAXX TOP.

DELTA®-BIOTOP

DELTA®-BIOTOP

Filtrační textilie pro vegetační střechy (filtrace při drenážích a hydroakumulaci). Ochrana proti perforacím
jezírkových fólií DELTA®.

Filtračná textília pre vegetačné strechy (filtrácia pri
drenážach a hydroakululácii). Ochrana proti perforáciám jazierkových fólií DELTA®.

Materiál
Hmotnost

Materiál
Hmotnosť

PET textilie, šedá
ca. 115 g/m2

PET textília, šedá
ca. 115 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

25 m x 1,50 m

02200734

Role / rolka

DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů.
I jako zábrana proti prorůstání plevele na zahradních
či parkových cestách.

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie
filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych
obsypov.
Materiál

Materiál
Hmotnost
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ca. 5 nitov / 2 bm spoja

Polypropylénová netkaná textilie.
ca. 70 g/m2

Hmotnosť

Polypropylénová netkaná
textília.
ca. 70 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

50 m x 1,00 m

02200629

Role / rolka

50 m x 2,00 m

02200630

Role / rolka

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.

DELTA®-Hydroizolace a příslušenství
DELTA®-Hydroizolácie a príslušenstvo

DELTA®-THENE

DELTA®-THENE

Hydroizolační samolepicí pás pro svislé i vodorovné
použití. Pro řešení zemní vlhkosti spodní stavby,
balkonů a teras.

Hydroizolačný samolepiaci pás na zvislé i vodorovné
použitie. Na riešenie zemnej vlhkosti spodnej stavby,
balkónov a terás.

Materiál

Kombinace křížem laminované
speciální polyetylénové fólie a
bitumenkaučukové lepicí hmoty.

Materiál

Tloušťka
Hmotnost

1,5 mm
ca. 1,6 kg

Hrúbka
Hmotnosť

DELTA®-THENE

DELTA®-THENE

Použití jako samolepicí izolace v mokrých provozech,
na balkonech, v bytech pod potěry na dřevěných nebo
betonových stropech.

Použitie ako samolepiaca izolácia v mokrých
prevádzkach, na balkónoch, v bytoch pod potermi
na drevených alebo betónových stropoch.

Materiál

Kombinace křížem laminované
speciální polyetylénové fólie a
bitumenkaučukové lepicí hmoty.

Materiál

Tloušťka
Hmotnost

1,5 mm
ca. 1,6 kg

Hrúbka
Hmotnosť

Kombinácia krížom laminovanej
špeciálnej polyetylénovej fólie a
bitúmenkaučukovej lepiacej
hmoty.
1,5 mm
ca. 1,6 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

20 m x 1,00 m baleno do kartonu / baleńé do kartónu

02202147

20 kartonů/Europaleta / 20 Kartón/Europaleta

5 m x 1,00 m baleno do kartonu / baleńé do kartónu

02202148

40 kartonů/Europaleta / 40 Kartón/Europaleta

DELTA®-THENE-BAND T 300/100

DELTA®-THENE-BAND T 300/100

Speciální přířez DELTA®-THENE pro vyztužení např.
fabionu, hran, rohů, koutů nebo potrubních prostupů.
S děleným rubovým ochranným filmem pro snazší
pokládku.

Špeciálny rez DELTA®-THENE na vystuženie napr.
prechodov, hrán, rohov, kútov alebo potrubných
prestupov. S deleným rubovým ochranným filmom
pre jednoduchšiu pokládku.

Materiál

Materiál

Tloušťka

Kombinace křížem laminované
speciální polyetylénové fólie a
bitumenkaučukové lepicí hmoty.
1,5 mm

Hrúbka

Kombinácia krížom laminovanej
špeciálnej polyetylénovej fólie a bitúmenkaučukovej lepiacej hmoty.
1,5 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

10 m x 30 cm

02202142

role / rolka

10 m x 10 cm

02202259

role / rolka

DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-FLEXX-BAND

Napojovací a těsnicí páska pro detaily v interiéru i
exteriéru. Pro střešní okna, odvětrání a kabely. Lze ji
omítat.

Napájacia a tesniaca páska pre detaily v interiéri a
exteriéri. Pre strešné okná, odvetranie a káble.
Možno ju omietať.

Materiál

Materiál

Průtažné butylkaučukové lepidlo
na speciální textilii.
Dělený ochranný film na rubu.

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

Kombinácia krížom laminovanej
špeciálnej polyetylénovej fólie a
bitúmenkaučukovej lepiacej
hmoty.
1,5 mm
ca. 1,6 kg

Pružné butylkaučukové lepidlo na
špeciálnej textílii.
Delený ochranný film na rubovej
strane.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

10 m x 100 mm

02202022

3 role/Karton / 3 role/Kartón

56 kartonů / 56 kartónov
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DELTA®-Příslušenství pro spodní stavbu
DELTA®-Ochrana spodnej stavby – doplnky

DELTA®-TERRAXX-PROFIL

DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Zakončovací profil pro použití na perimetrické
izolace základů. Vhodný i pro zakončení profilovaných
fólií s nopy 20 mm.

Ukončovací profil pre použitie na perimetrickej
izolácii základov.

Použitelný pro
tloušťky izolantu

60/80/100 mm

60/80/100 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Délka/Dĺžka: 2 m

06602213

20 ks/balík / 20 ks/balík

DELTA®-TERRAXX ŠROUB

DELTA®-TERRAXX SKRUTKA

Pro kotvení DELTA®-TERRAXX na tepelně izolačních
deskách. V každém Kartonu je přiložen 1 bit pro
snadnou montáž.

Na kotvenie DELTA®-TERRAXX na tepelnoizolačných
doskách. V každom Kartóne je priložený 1 bit pre
jednoduchú montáž.

Spotřeba
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Použiteľný pre
hrúbky izolantu

1 ks/m2 plochy,
při okrajích po 50 – 70 cm

Spotreba

1 ks/m2 plochy,
pri okrajoch po 50 – 70 cm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Délka/Dĺžka: 50 mm

06602212

50 ks/Karton / 50 ks/Kartón

DELTA®-MS PROFIL

DELTA®-MS PROFIL

Zakončovací profil ve tvaru Z pro fólie DELTA®-MS,
DELTA®-DRAIN, DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN,
DELTA®-GEO-DRAIN Quattro a DELTA®-TERRAXX.

Ukončovací profil v tvare Z pre fólie DELTA®-MS,
DELTA®-DRAIN, DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN,
DELTA®-GEO-DRAIN Quattro a DELTA®-TERRAXX.

Profil je děrován po 40 cm pro snazší kotvení na zdivo.

Profil je dierovaný po 40 cm pre jednoduchšie
kotvenie na murivo.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Délka/Dĺžka: 2 m

06601206

20 ks/balík / 20 ks/balík

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.

DELTA®-SAMOLEPIACI TŔŇ

Pro montáž drenážních a profilovaných fólií DELTA® na
hydroizolaci – samolepicí bitumenkaučuková hlavice.

Pre montáž drenážnych a profilovaných fólií DELTA®
na hydroizoláciu – samolepiaca bitúmenkaučuková
hlavica.

Kód

Balení / Balenie

06600521

100 ks/Karton / 100 ks/Kartón

DELTA®-MS HMOŽDINKA

DELTA®-MS HMOŽDINKA

Plastová zarážecí hmoždinka pro montáž profilovaných a drenážních fólií.

Plastová nabíjacia hmoždinka pre montáž profilovaných a drenážnych fólií.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Délka/Dĺžka: 70 mm

06601101

5 sáčků a 100 ks/Karton / 5 vrecúšok á 100 ks/Kartón

DELTA®-MS PODLOŽKA

DELTA®-MS PODLOŽKA

Ochrana před roztržením drenážních a nopových fólií
DELTA®. Pro hřebíky, šrouby nebo nastřelovací hřeby.

Ochrana pred roztrhnutím drenážnych a nopových
fólií DELTA®. Pre klince, skrutky alebo nastreľovacie
klince.

Kód

Balení / Balenie

06600649

10 sáčků a 100 ks/Karton / 10 vrecúšok á 100 ks/Kartón

DELTA®-MULTI-FIXX

DELTA®-MULTI-FIXX

Univerzální kotvicí prvek pro všechny profilované
a drenážní fólie DELTA®. Oboustranně použitelný.

Univerzálny kotviaci prvokpre všetky profilované a
drenážne fólie DELTA®. Obojstranne použiteľný.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

40 x 40 mm

06602663

50 ks/sáček / 50 ks/sáčok
20 sáčků/karton / 20 sáčkov/kartón

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

DELTA®-SAMOLEPICÍ TRN
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DELTA®-Příslušenství pro spodní stavbu
DELTA®-Ochrana spodnej stavby – doplnky

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Montážní pomůcka pro rychlou montáž
DELTA®-GEO-DRAIN Quattro a DELTA®-TERRAXX.

Montážna pomôcka pre rýchlu montáž
DELTA®-GEO-DRAIN Quattro a DELTA®-TERRAXX.

Spotřeba

Spotreba

umístění po ca. 20 cm

Kód

Balení / Balenie

06602182

100 ks/Karton / 100 ks/Kartón

DELTA®-PT PROFIL

DELTA®-PT PROFIL

Horní a spodní zakončovací větrací profil k fólii
DELTA®-PT.

Horný a spodný ukončovací vetrací profil k fólii
DELTA®-PT.

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Délka/Dĺžka: 2 m

06601207

20 ks/balík / 20 ks/balík

DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů.
I jako zábrana proti prorůstání plevele na zahradních
či parkových cestách.

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie
filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych
obsypov.
Materiál

Materiál
Hmotnost
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umiestnenie po ca. 20 cm

Polypropylénová netkaná textilie.
ca. 70 g/m2

Hmotnosť

Polypropylénová netkaná
textília.
ca. 70 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

50 m x 1,00 m

02200629

Role / rolka

50 m x 2,00 m

02200630

Role / rolka

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.

DELTA®-Příslušenství k hydroizolaci
DELTA®-Príslušenstvo k hydroizolácii

DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER

Penetrace a adhezní můstek s vysokou vsakovací
schopností pro pokládku DELTA®-THENE.

Penetrácia a adhézny podklad s vysokou vsakovacou
schopnosťou pre pokládku DELTA®-THENE.

Materiál

Materiál
Spotreba

Penetračný náter na živičnej
báze s obsahom rozpúšťadiel.
podľa podkladu 0,2 – 0,3 l/m2

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

02202715

25-l-Kbelík / 25-l-Nádoba

16 Kbelíků / 16 Nádob

02202716

10-l-Kbelík / 10-l-Nádoba

45 Kbelíků / 45 Nádob

02202717

5-l-Kbelík / 5-l-Nádoba

75 Kbelíků / 75 Nádob

DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER

Speciální zimní penetrace pro teploty do - 5 °C.

Špeciálna zimná penetrácia pre teploty do - 5 °C.

Spotřeba

Spotreba

dle podkladu 0,2 – 0,4 kg/m2

podľa podkladu 0,2 – 0,4 kg/m2

Kód

Balení / Balenie

Paleta / Paleta

02202461

10-Kg-Kbelík / 10-Kg-Nádoba

45 Kbelíků / 45 Nádob

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

Spotřeba

Penetrační nátěr na živičné bázi
s obsahem rozpouštědel.
dle podkladu 0,2 – 0,3 l/m2
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DELTA®-Příslušenství k hydroizolaci
DELTA®-Príslušenstvo k hydroizolácii
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DELTA®-TERASOVÝ TERČ

DELTA®-TERASOVÝ TEREČ

Pro pokládku dlažby nasucho a ochranu dlažby před
poškozením mrazem.

Pre pokládku dlažby nasucho a ochranu dlažby pred
poškodením mrazom.

Materiál
Tloušťka terče
Průměr

Materiál
Hrúbka terča
Priemer

Polyetylén
ca. 15 mm
ca. 180 mm

Polyetylén
ca. 15 mm
ca. 180 mm

Kód

Balení / Balenie

02200648

100 ks/Karton / 100 ks/Kartón

DELTA®-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA

DELTA®-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA

Nastavitelná podložka pod DELTA®-Terasový terč k
vyrovnání nerovností. Snadno oddělitelné segmenty.

Nastaviteľná podložka pod DELTA®-Terasový terč na
vyrovnanie nerovností. Ľahko oddeliteľné segmenty.

Materiál
Tloušťka terče

Materiál
Hrúbka terča

Polyetylén
ca. 2 mm

Polyetylén
ca. 2 mm

Kód

Balení / Balenie

02200647

100 ks/Karton / 100 ks/Kartón

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.

DELTA®-Protivlhkostní zábrany a příslušenství
DELTA®-Zábrany proti vlhkosti a príslušenstvo

DELTA®-PROTEKT

Ochrana zdiva proti vzlínající vlhkosti, snášenlivá s bitumenem. Vhodná i jako zábrana ve tvaru „Z“ nebo „L“
pro lícové zdivo. Pro použití ve dřevěných rámových
konstrukcích nebo u dřevostaveb.

Ochrana muriva proti vzlínajúcej vlhkosti, znášanlivá s
bitúmenom. Vhodná i ako zábrana v tvare „Z“ alebo „L“
pre lícové murivo. Pre využitie v drevených rámových
konštrukciách alebo pri drevostavbách.

Materiál

Materiál

Tloušťka
Pevnost
Pevnost v trhu

Izolační pás z etylenvynilacetátu
s polypropylénovou textilií
na povrchu. Snášenlivý s
bitumenem.
ca. 1,2 mm
ca. 600/450 N/5 cm
dle DIN 53354
ca. 500/600 N dle EN 12310-1

Hrúbka
Pevnosť
Pevnosť v trhu

Izolačný pás z etylenvynilacetátu
s polypropylénovou textíliou
na povrchu. Znášanlivý s
bitúmenom.
ca. 1,2 mm
ca. 600/450 N/5 cm
podľa DIN 53354
ca. 500/600 N podľa EN 12310-1

nebo
tvaru „Z“
brana ve
zá
“
ko
„L
ja
a
í
Ideáln
tvaru „Z“
o izolácia
Ideálna ak

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

25 m x 17,5 cm

02204680

80 Rolí/Europaleta / 80 roliek/Europaleta

25 m x 24,0 cm

02204682

80 Rolí/Europaleta / 80 roliek/Europaleta

25 m x 30,0 cm

02204676

60 Rolí/Europaleta / 60 roliek/Europaleta

25 m x 36,5 cm

02204474

60 Rolí/Europaleta / 60 roliek/Europaleta

25 m x 50,0 cm

02204472

40 Rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta

25 m x 60,0 cm

02204562

40 Rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta

25 m x 75,0 cm

02204566

20 Rolí/Europaleta / 20 roliek/Europaleta

25 m x 100,0 cm

02204568

20 Rolí/Europaleta / 20 roliek/Europaleta

DELTA®-SOFTFLEXX

DELTA®-SOFTFLEXX

Protivlhkostní zábrana z EPDM kaučuku snášenlivá
s asfaltem.

Protivlhkostná zábrana z EPDM kaučuku znášanlivá
s asfaltom.

Materiál
Tloušťka
Pevnost
Pevnost v přetržení

Materiál
Hrúbka
Pevnosť
Pevnosť v pretrhnutí

EPDM kaučuk
ca. 1,1 mm
ca. 300/300 N/5cm
80 N/mm (dle EN 12310-2)

„L“

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

DELTA®-PROTEKT

EPDM kaučuk
ca. 1,1 mm
ca. 300/300 N/5cm
80 N/mm (podľa EN 12310-2)

NOVINK A

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

25 m x 11,5 cm

02207143

165 Rolí/Europaleta / 165 roliek/Europaleta

25 m x 17,5 cm

02207145

105 Rolí/Europaleta / 105 roliek/Europaleta

25 m x 24,0 cm

02207147

75 Rolí/Europaleta / 75 roliek/Europaleta

25 m x 30,0 cm

02207149

60 Rolí/Europaleta / 60 roliek/Europaleta

25 m x 36,5 cm

02207151

45 Rolí/Europaleta / 45 roliek/Europaleta

25 m x 50,0 cm

02207153

30 Rolí/Europaleta / 30 roliek/Europaleta

25 m x 60,0 cm

02207155

30 Rolí/Europaleta / 30 roliek/Europaleta

25 m x 75,0 cm

02207157

15 Rolí/Europaleta / 15 roliek/Europaleta

!
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DELTA®-Protivlhkostní zábrany a příslušenství
DELTA®-Zábrany proti vlhkosti a príslušenstvo

DELTA®PVC-PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANA

DELTA®PVC-PROTIVLHKOSTNÁ ZÁBRANA

Ochrana zdiva před vzlínající vlhkostí. Vhodná i jako
„Z“ izolace sendvičového zdiva a pro konstrukce
dřevostaveb. Odpovídá požadavkům DIN 1053,
DIN 16938 a DIN 18195.

Ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou. Vhodná
aj ako „Z“ izolácia sendvičového muriva a pre
konštrukciu drevostavieb. Zodpovedá požiadavkám
DIN 1053, DIN 16938, DIN 18195

Materiál

Materiál

Tloušťka
Pevnost
Hmotnost

Fólie z PVC, barva antracit, bez
obsahu regenerátů a kadmia.
Odolná prohnití.
ca. 1,2 mm
ca. 15 N/mm2 v obou směrech
ca. 1,6 kg/m2

Fólia z PVC, farba antracit, bez
obsahu regenerátov a kadmia.
Odolná proti prehnitiu.
ca. 1,2 mm
> 15 N/mm2 v oboch smeroch
ca. 1,6 kg/m2

Hrúbka
Pevnosť
Hmotnosť

Rozměr / Rozmer

Kód

Rolí/Paleta / Rolí/Paleta

25 m x 17,5 cm

02201348

96

25 m x 24,0 cm

02201349

96

25 m x 30,0 cm

02201350

72

Další rozměry na vyžádání. / Ďalšie rozmery na vyžiadanie.

DELTA®-DPC

DELTA®-DPC

Ochrana zdiva před vzlínající vlhkostí.
Vhodná i pod potěry.

Ochrana muriva pred vzlínajúcou vlhkosťou.
Vhodná i pod potery.

Materiál

Materiál

Tloušťka
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Polyolefín, černý s protiskluzovým profilováním, snášenlivý s
bitumenem.
ca. 0,4 mm

Hrúbka

Polyolefín, čierny s protisklzovým profilovaním, znášanlivý s
bitúmenom.
ca. 0,4 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Rolí/Paleta / roliek/Paleta

25 m x 17,5 cm

02200924

12 Rolí/Karton / 12 roliek/Kartón

288

25 m x 25,0 cm

02202589

12 Rolí/Karton / 12 roliek/Kartón

240

25 m x 30,0 cm

02200916

12 Rolí/Karton / 12 roliek/Kartón

192

25 m x 50,0 cm

02200917

12 Rolí/Karton / 12 roliek/Kartón

96

25 m x 100,0 cm

02200920

role / rolka

100

DELTA®-DPC 500

DELTA®-DPC 500

Zábrana proti vzlínající vlhkosti pro zdění stavby a
dřevostavby. U stavbách nad úrovní terénu použitelná
celoplošně. Povrch zdrsněný, profilovaný.

Zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti pre murované stavby a drevostavby. Pri stavbách nad úrovňou terénu
použiteľná celoplošne. Povrch zdrsnený, profilovaný.

Materiál
Tloušťka
Pevnost

Materiál
Hrúbka
Pevnosť

Polyolefín
ca. 0,7 mm
350/200 N/5 cm

Polyolefín
ca. 0,7 mm
350/200 N/5 cm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Rolí/Paleta / roliek/Paleta

50 m x 30 cm

02205891

role /rolka

60 rolí/ 60 roliek

50 m x 50 cm

02205899

role /rolka

40 rolí/ 40 roliek

50 m x 60 cm

02205901

role /rolka

40 rolí/ 40 roliek

50 m x 120 cm

02205910

role /rolka

20 rolí / 20 roliek

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech nebo rolích. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch alebo roliach.

DELTA®-VENTSTOP

DELTA®-VENTSTOP

Protivlhkostní zábrana s integrovanými profily z
EDPM kaučuku. Brání pronikání vzduchu mezi
základem a stěnovou konstrukcí dřevostaveb.

Protivlhkostná zábrana s integrovanými profilmi z
EDPM kaučuku. Bráni prenikaniu vzduchu medzi
základom a stenovou konštrukciou drevostavieb.

Materiál
Barva
Povrch
Plošná hmotnost
Tloušťka nosného pásu
Pevnost

Materiál
Farba
Povrch
Plošná hmotnosť
Hrúbka nosného pásu
Pevnosť

Polyolefín, EPDM
čierna
štruktúrovaný
ca. 460 g/m2
ca. 0,7 mm
pozdĺžne ca. 350 N/5cm
priečne ca. 250 N/5cm
podľa DIN 16726

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Rolí/Paleta / roliek/Paleta

25 m x 20,0 cm

02204507

2 rolí/karton / 2 roliek/kartón

24

25 m x 25,0 cm

02204509

2 rolí/karton / 2 roliek/kartón

24

25 m x 35,0 cm

02204511

1 role / karton / 1 rolka/kartón

12

DELTA®-THAN

DELTA®-THAN

Pro lepení a spojování fólií DELTA®. Nejvyšší
spolehlivost při napojení. Pro exteriér.

Na lepenie a spájanie fólií DELTA®. Najvyššia
spoľahlivosť pri napojení. Pre exteriér.

Materiál

Materiál

Trvale pružné lepidlo ze
speciálního kaučuku.
ca. 7 bm/Kartuše

Vydatnost

Vydatnost

Trvale pružné lepidlo zo
špeciálneho kaučuku.
ca. 7 bm/Kartuša

Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie

310 ml

02201680

12 kartuší/kartonů / 12 kartuší/Kartón

72 kartonů / 72 kartónov

600 ml

02200201

12 „salámů“/Karton / 12 „črievok“/Kartón

60 kartonů / 60 kartónov

DELTA®-DPC –
vnitřní a vnější rohy

DELTA®-DPC –
vnútorné a vonkajšie rohy

Pro bezproblémové řešení protivlhkostních zábran ve
tvaru „L“ u vnitřních a vnějších rohů.

Pre bezproblémové riešenie zábran proti vlhkosti v
tvare „L“ vo vnútorných a vonkajších rohoch.

Materiál

Speciální polyolefín odolný prohnití a snášenlivý s bitumenem.

Materiál

ca. 1,2 mm

Hrúbka

Tloušťka

!

Špeciálny polyolefín odolný voči
prehnitiu a znášanlivý s bitúmenom.
ca. 1,2 mm

Paleta / Paleta

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

Polyolefín, EPDM
černá
strukturovaný
ca. 460 g/m2
ca. 0,7 mm
podélně ca. 350 N/5 cm
příčně ca. 250 N/5 cm
dle DIN 16726

NOVINK A

vnútorná/vonkajšia
vnitřní/vnější

Obsah / Obsah

Kód

Balení / Balenie

40 cm x 40 cm x výška 15 cm (vnitřní)
40 cm x 40 cm x výška 15 cm (vnútorná)

02202658

25 ks/Karton / 25 ks/Kartón

40 cm x 40 cm x výška 15 cm (vnější)
40 cm x 40 cm x výška 15 cm (vonkajšia)

02202659

25 ks/Karton / 25 ks/Kartón
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DELTA®-Plachty a sítě na lešení
DELTA®-Plachty a siete na lešenie

■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-PLAN 1000
DELTA®-PLAN 1000 PLUS
DELTA®-PLAN 1500 E
DELTA®-PLAN 2000
DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA
DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACÍ PLACHTA
DELTA®-FOL L

Plachty a sítě na lešení

Ochranné a zakrývacie plachty
■
■
■
■
■
■
■

DELTA®-PLAN 1000
DELTA®-PLAN 1000 PLUS
DELTA®-PLAN 1500 E
DELTA®-PLAN 2000
DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA
DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACIA PLACHTA
DELTA®-FOL L
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Plachty a siete na lešenie

■ D-PLAN L

■ D-PLAN L
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■ DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

■ DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

59

Plachty – příslušenství
■ DELTA®-SPOJKA
■ DELTA®-PŘÍPOJKA

Plachty – príslušenstvo
■ DELTA®-SPOJKA
■ DELTA®-PRÍPOJKA
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DELTA®-Plachty a sítě na lešení
DELTA®-Plachty a siete na lešenie

Ochranné a zakrývací plachty
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DELTA®-Ochranné a zakrývací plachty
DELTA®-Ochranné a zakrývacie plachty
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DELTA®-PLAN 1000

DELTA®-PLAN 1000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál

Mřížkou vyztužená polyetylénová fólie se 4 zpevňujícími pruhy
a oky po obvodě.

Materiál

Rozteč ok
Pevnost
Hmotnost

10 cm
ca. 350 N/5 cm
ca. 170 g/m2

Vzdialenosť
medzi okami
Pevnosť
Hmotnosť

Mriežkou vystužená polyetylénová fólia so 4 spevňujúcimi
pruhmi a okami po obvode.

10 cm
ca. 350 N/5 cm
ca. 170 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

4,00 m x 6,00 m

02201848

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

4,00 m x 8,00 m

02201850

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

6,00 m x 8,00 m

02201851

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

6,00 m x 10,00 m

02201852

4 ks/Karton / 4 ks/Kartón

DELTA®-PLAN 1000 PLUS

DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál

Mřížkou vyztužená polyetylénová fólie se 4 zpevňujícími pruhy
a oky po obvodě.

Materiál

Rozteč ok
Pevnost
Hmotnost

10 cm
ca. 450 N/5 cm
ca. 220 g/m2

Vzdialenosť
medzi okami
Pevnosť
Hmotnosť

Mriežkou vystužená polyetylénová fólia so 4 spevňujúcimi
pruhmi a okami po obvode.
10 cm
ca. 450 N/5 cm
ca. 220 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

4,00 m x 6,00 m

02201820

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

4,00 m x 8,00 m

02201821

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

6,00 m x 8,00 m

02201823

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

6,00 m x 10,00 m

02201824

4 ks/Karton / 4 ks/Kartón

DELTA®-PLAN 1500 E

DELTA®-PLAN 1500 E

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál

HDPE mřížka potažená polyetylénem se 4 zpevňujícími pruhy
a oky po obvodě.

Materiál

Rozteč ok
Pevnost
Hmotnost

10 cm
ca. 750 N/5 cm
ca. 155 g/m2

Vzdialenosť
medzi okami
Pevnosť
Hmotnosť

HDPE mriežka potiahnutá
polyetylénom so 4 spevňujúcimi
pruhmi a okami po obvode.
10 cm
ca. 750 N/5 cm
ca. 155 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

30,00 m x 4,00 m

02200550

Rolí / rolka

40,00 m x 4,00 m

02200551

Rolí / rolka

DELTA®-Plachty a sítě na lešení
DELTA®-Plachty a siete na lešenie

Při dodávce v rolích jsou zapracované dodatečné výztužné pásy s oky. U rolí 30 m dlouhých získáte oddělitelné plochy s výztuhami po obvodě v rozměru
4 x 3 m, 4 x 6 m, 4 x 9 m atd. U rolí 40 m dlouhých platí pro formáty 4 x 4 m, 4 x 8 m, 4 x 12 m atd.
Pri dodávke v rolkách sú zapracované dodatočné výstužné pásy s okami. Pri 30 m dlhých rolkách získate oddeliteľné plochy s výstuhami po obvode v rozmere
4 x 3 m , 4 x 6 m , 4 x 9 m atd. pre 40 m dlhé rolky platí to isté pre formáty 4 x 4, 4 x 8, 4 x 12 m atď.
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DELTA®-Ochranné a zakrývací plachty
DELTA®-Ochranné a zakrývacie plachty

DELTA®-PLAN 2000

DELTA®-PLAN 2000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál

HDPE mřížka potažená polyetylénem se 4 zpevňujícími pruhy a
oky po obvodě. UV stabilizovaná.

Materiál

Rozteč ok
Pevnost
Hmotnost

10 cm
ca. 900 N/5 cm
ca. 220 g/m2

Vzdialenosť
medzi okami
Pevnosť
Hmotnosť

HDPE mriežka potiahnutá
polyetylénom so 4 spevňujúcimi
pruhmi a okami po obvode.
UV stabilizovaná.
10 cm
ca. 900 N/5 cm
ca. 220 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

4,00 m x 6,00 m

02201827

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

4,00 m x 8,00 m

02201828

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

6,00 m x 8,00 m

02201829

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

6,00 m x 10,00 m

02201830

4 ks/Karton / 4 ks/Kartón

30,00 m x 4,00 m

02200382

Rolí / rolka

40,00 m x 4,00 m

02200383

Rolí / rolka

Při dodávce v rolích jsou zapracované dodatečné výztužné pásy s oky. U rolí 30 m dlouhých získáte oddělitelné plochy s výztuhami po obvodě v rozměru
4 x 3 m, 4 x 6 m, 4 x 9 m atd. U rolí 40 m dlouhých platí pro formáty 4 x 4 m, 4 x 8 m, 4 x 12 m atd.
Pri rolkách sú zapracované dodatočné pruhy s okami. Pri rolke dlhej 30m získate deliteľné plochy po obvode so spevňujúcim okrajom s okami v rozmere
4 x 3; 4 x 6; 4 x 9 m atď. Analogicky získáte pri rolke dlhej 40 m rozmery 4 x 4; 4 x 8; 4 x 12 m atď.
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DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA

DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA

Vysoce pevná polyetylénová fólie s dodatečně
navařenými výztužnými pásy po 60 cm. Chrání
rozkryté střechy před povětrností. UV stabilizována.

Vysoko pevná polyetylénová fólia s dodatočne navarenými výstužnými pásmi po 60 cm. Chráni odokryté
strechy pred vplyvom poveternosti. UV stabilizovaná.

Materiál

LDPE fólie se zpevňující
polypropylénovou mřížkou.

Materiál

Rozteč ok
Pevnost
Hmotnost

10 cm
ca. 450 N/5 cm
ca. 13,2 kg

Vzdialenosť
medzi okami
Pevnosť
Hmotnosť

LDPE fólia so spevňujúcou
polypropylénovou mriežkou.
10 cm
ca. 450 N/5 cm
ca. 13,2 kg

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

6,00 m x 10,00 m

02202282

4 ks/Karton / 4 ks/Kartón

DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACÍ PLACHTA

DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACIA PLACHTA

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál

Materiál

Pevnosť

HDPE výstužná mriežka
potiahnutá polyetylénom,
s lemom a hliníkovými okami
po 1 m, stabilizovaná proti
UV žiareniu. Dvojfarebná.
ca. 400 N/5 cm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

4,00 m x 3,00 m

02202061

10 ks/Karton / 10 ks/Kartón

4,00 m x 6,00 m

02202060

5 ks/Karton / 5 ks/Kartón

4,00 m x 8,00 m

02202059

4 ks/Karton / 4 ks/Kartón

6,00 m x 8,00 m

02202349

2 ks/Karton / 2 ks/Kartón

6,00 m x 10,00 m

02202350

2 ks/Karton / 2 ks/Kartón

8,00 m x 10,00 m

02202471

2 ks/Karton / 2 ks/Kartón

10,00 m x 12,00 m

02202472

1 ks/Karton / 1 ks/Kartón

DELTA®-FOL L

DELTA®-FOL L

Stavební ochranná a zakrývací fólie, vhodná i pro
provizorní zasklení.

Stavebná ochranná a zakrývacia fólia vhodná i na
provizórne zasklenie.

Pevnost
Hmostnost

Pevnosť
Hmotnosť

ca. 150 N/5 cm
ca. 120 g/m2

ca. 150 N/5 cm
ca. 120 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

50,00 m x 1,50 m

02201021

role / Rolí

50,00 m x 2,00 m

02200020

role / Rolí

DELTA®-Plachty a sítě na lešení
DELTA®-Plachty a siete na lešenie

Pevnost

HDPE výztužná mřížka
povrstvená polyetylénem,
s lemem a hliníkovými oky
po 1m, stabilizovaná proti
UV záření. Dvoubarevná.
ca. 400 N/5 cm
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DELTA®-Plachty na lešení
DELTA®-Plachty na lešenie
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DELTA®-PLAN L

DELTA®-PLAN L

Plachta na lešení pro rychlou montáž.

Plachta na lešenie pre rýchlu montáž.

Materiál
Pevnost
Hmotnost

Materiál
Pevnosť
Hmotnosť

Transparentní, lehký a pevný.
ca. 750 N/5 cm
ca. 200 g/m2

Transparentný, ľahký, pevný.
ca. 750 N/5 cm
ca. 200 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

20 m x 2,70 m

02202154

role / rolka

20 m x 3,25 m

02202155

role / rolka

DELTA®-Sítě na lešení
DELTA®-Siete na lešenie

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s
pracovní šířkou 2,50 m, respektive 2,57 m nebo 3,0 m,
respektive 3,07 m. Barva modrá.

Ochranná sieť na všetky drevené a kovové lešenia s
pracovnou šírkou 2,50 m, respektíve 2,57 m alebo
3,0 m, respektíve 3,07 m. Farba modrá.

Materiál

Materiál

Pevnost
Hmotnost
Velikost ok

Perlinková tkanina z polypropylénových proužků se 3 zpevňujícími pruhy s oky, UV stabilizována.
ca. 550 N/5 cm
ca. 90 g/m2
2 mm x 5 mm

Pevnosť
Hmotnosť
Veľkosť ôk

Sieťová tkanina z polypropylénových prúžkov s 3 spevňujúcimi
pruhmi, s okami, UV stabilizovaná.
ca. 550 N/5 cm
ca. 90 g/m2
2 mm x 5 mm

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

20 m x 2,60 m

02200568

role / rolka

20 m x 3,20 m

02200570

role / rolka

DELTA®-Příslušenství k plachtám
DELTA®-Príslušenstvo k plachtám
DELTA®-SPOJKA

DELTA®-SPOJKA

Ke spojení plachet a sítí s konstrukcí lešení.
Rychlá a jednoduchá montáž. Vhodná i pro
ochranné a zakrývací plachty.

Na spojenie plachiet a sietí s konštrukciou
lešenia. Rýchla a jednoduchá montáž.
Vhodná i pre ochranné a zakrývacie plachty.

Materiál

Materiál

Polyamid

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

Délka / Dĺžka: 255 mm

02200361

50 ks/Karton / 50 ks/Kartón

DELTA®-PŘÍPOJKA

DELTA®-PRÍPOJKA

Slouží ke vzájemnému připojování plachet a sítí k
sobě.

Slúži na vzájomné pripojovanie plachiet a sietí k sebe.

Kód

Balení / Balenie

02200444

50 ks/Karton / 50 ks/Kartón

DELTA®-Plachty a sítě na lešení
DELTA®-Plachty a siete na lešenie

Polyamid
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DELTA®-Zahradní fólie
DELTA®-Záhradné fólie

■ DELTA®-FOL SUV
■ DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE
■ DELTA®-BIOTOP

Záhradné fólie
■ DELTA®-FOL SUV
■ DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA
■ DELTA®-BIOTOP

62
62
63

DELTA®-Zahradní a jezírkové fólie
DELTA®-Záhradné a jazierkové fólie

Zahradní fólie
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DELTA®-Zahradní fólie
DELTA®-Záhradné fólie

DELTA®-SUV

DELTA®-SUV

Zahradní fólie k potažení skleníků, pařenišť a
pěstebních tunelů. Záruka 5 let.

Záhradná fólia na pokrytie skleníkov, parenísk a
pestovateľských tunelov. Záruka 5 rokov.

Materiál

Materiál

Pevnost
Hmotnost

Mřížkou vyztužená polyetylénová fólie s antikondenzačním
efektem. UV stabilizovaná.
ca. 300 N/5 cm
ca. 280 g/m2

Pevnosť
Hmotnosť

Mriežkou vystužená polyetylénová fólia s antikondenzačným
efektom. UV stabilizovaná.
ca. 300 N/5 cm
ca. 280 g/m2

Se zpevňujícím okrajem / So spevňujúcim okrajom
Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

50 m x 1,50 m

02200076

role / rolka

50 m x 2,00 m

02200077

role / rolka

25 m x 3,00 m

02200078

role / rolka

25 m x 4,00 m

02200080

role / rolka

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

50 m x 1,00 m

02200054

role / rolka

50 m x 2,00 m

02200058

role / rolka

Bez zpevňujícího okraje / Bez spevňujúceho okraja

DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů.
I jako zábrana proti prorůstání plevele na zahradních
či parkových cestách.

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie
filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych
obsypov.

Materiál
Hmotnost
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Polypropylénová netkaná textilie.
ca. 70 g/m2

Materiál
Hmotnosť

Polypropylénová netkaná textília.
ca. 70 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

50 m x 1,00 m

02200629

Role / rolka

50 m x 2,00 m

02200630

Role / rolka

DELTA®-BIOTOP

DELTA®-BIOTOP

Filtrační textilie pro vegetační střechy (filtrace při drenážích a hydroakumulaci). Ochrana proti perforacím
jezírkových fólií DELTA®.

Filtračná textília pre vegetačné strechy (filtrácia pri
drenážach a hydroakululácii). Ochrana proti perforáciám jazierkových fólií DELTA®.

Materiál
Hmotnost

Materiál
Hmotnosť

PET textília, šedá
ca. 115 g/m2

Rozměr / Rozmer

Kód

Balení / Balenie

25 m x 1,50 m

02200734

Role / rolka

DELTA®-Zahradní a jezírkové fólie
DELTA®-Záhradné a jazierkové fólie

PET textilie, šedá
ca. 115 g/m2
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DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

Dörken GmbH & Co. KG

Dörken s.r.o.

Dörken SK s.r.o.

Wetterstraße 58

Nad Vinným potokem 2

Nádražná 28

D-58313 Herdecke

CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

Fax: +49 23 30/63-355

Tel.: 261 221 576,
261 005 200
Fax: 261 223 725

bvf@doerken.de

dorken@dorken.cz

www.doerken.de/de

www.dorken.cz

A company of the Dörken Group

Člen skupiny Dörken

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 45 944 917
dorken@dorken.sk
www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

KARIUS/ARTEKO/04/17/3200

Tel.: +49 23 30/63-0

