
 ■ Új építéshez 
és felújításhoz

 ■ Hőszigetelő 
alátétfedés

 ■ Teljes szarufama-
gasságot kitöltő 
hőszigetelésű  
tetőkhöz

Az első hőszigetelő alátétfedés 
a siker képletével.   
Speciális, 3 cm vastag hőszigetelés. 
Ideális megoldás a szarufamagasítás helyett. 
Egyértelműen kevesebb hőveszteség.

DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt. 
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DELTA®-MAXX COMFORT
hőszigetelő alátétfedés



Tegnap még idejét 
múlt, ma már modern? 
A DELTA®-rendszerrel  
ez is lehetséges!

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben 
előállított, csúcsminőségű termékek.
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 ■ Kívül: 
DELTA®-MAXX COMFORT 
A tetőtéri komfortérzet javítása általában  
jelentős fűtésköltség növekedést von maga 
után. Ez a probléma a DELTA®-MAXX COMFORT 
fektetésével egyszerűen kiküszöbölhető.  
A hőszigetelő alátétfedés a másodlagos  
vízelvezetés és a hőszigetelés különleges  
kombinációja, s így joggal birtokolja a siker 
képletét: Energiamegtakarítás = DELTA®- 
MAXX COMFORT 3 cm-es hőszigetelő flízzel.

 ■ Belül: 
DELTA®-NOVAFLEXX 
Lég- és párafékező réteg. Idelális megoldás 
olyan, már lakott tetőterek utólagos párafékező 
rétegének kialakításához, ahol a belső burko- 
latot nem kívánják megbontani. Az anyag Sd 
értéke a levegő páratartalmától függően 5 m  
és 0,2 m között változik.

 ■ Belül (új építésnél): 
DELTA®-REFLEX 
Légzáró és párafékező réteg. 10 %-kal jobb  
hőszigetelés. 50 %-os hőreflektáló hatás.  
100 % lég- és párazárás.

DELTA®-MAXX COMFORT új építésekhez

 ■ DELTA®- 
NOVAFLEXX

 ■ Vízhatlan, 
páraáteresztő 
PU bevonat

 ■ 3 cm vastag hőszigetelés

 ■ Öntapadó ragasztó-
szegélye következtében 
szélzáró

 ■ Négyzetrácsos nyomás a köny-
nyebb és pontosabb szabáshoz

DELTA®-MAXX COMFORT felújításokhoz

 ■ Nagy szakítószilárdságú, 
lépésálló poliészter flíz

Speciális hőszigetelés. Csökken a penészesedés veszélye. Mérsékli a CO2 kibocsátást.

DELTA®-MAXX COMFORT
Egy új alátéthéjazat, mely megváltoztatja a világot:



3 cm vastag hőszigetelés. Átlapolási sáv – 10 cm – hőszigetelő flíz nélkül. Az integrált ragasztósáv következtében szélzáró.

DELTA®-MAXX COMFORT könnyen a helyére igazítható és költséghatékonyan fektethető.

Kívül ...

... az energiatakarékos, felhasználóbarát 
DELTA®-MAXX COMFORT. Minimális 
penészesedési veszély. Értékes többlet  
az épület Energiatanúsítványához.

Belül ...

... a külső oldalról fektethető, flexi- 
bilis Sd értékű DELTA®-NOVAFLEXX.  
Csökkenti a kondenzvíz képződés  
lehetőségét. A szarufa felső részé- 
ből folyamatosan távozhat a pára.  
A belső, sima burkolatra közvetlenül 
fektethető. 

A DELTA®-MAXX COMFORT ...

 ■ ... egy páraáteresztő, víz- és szélzáró, hőszi- 
getelő alátétfedés, integrált ragasztósávval  
és speciális, 3 cm vastag hőszigeteléssel.

 ■ ... hőszigetelés, l = 0,04 W/m2K hővezetési  
tényezővel.

 ■ ... 20 %-kal csökkenti a hőveszteséget, s ezzel 
csökken az épület energia felhasználása.

 ■ ... a hőtechnikai számításba bevonható.

 ■ ... minimalizálja a hőhidak által okozott 
hőveszteséget.

 ■ ... csökkenti a penészképződés veszélyét  
a köz- és oromfalaknál.

 ■ ... csökkenti az energiafelhasználást, és ezáltal 
a CO2 kibocsátás is mérséklődik.

 ■ ... megakadályozza a hideg levegő bejutását  
a szerkezetbe.

 ■ ... gazdaságos alternatívája a szarufa-magasí-
tásnak.

 ■ ... a DIBt által hőszigetelésként engedélyezett 
anyag (általános építőipari engedély).

 ■ ... nagy teherbírású,  
magas szakítószilárdságú, 
extrém lépésálló.

 ■ ... kiváló védelmet jelent  
a fát károsító rovarok  
ellen. Vegyi favédelem  
elhagyható a német 
 ipari szabvány szerint 
(DIN-68800-2).

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

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

Speciális hőszigetelés. Csökken a penészesedés veszélye. Mérsékli a CO2 kibocsátást.

DELTA®-MAXX COMFORT



Hőveszteség
a hőhidakon

Hőveszteség
a tetőfelületen

-74%

-16%

DELTA®-MAXX COMFORT
nélkül

Példatető: 160 m2 tetőfelület, 14 cm szarufamagasság

DELTA®-MAXX COMFORT-tal

100 %

50 %

0 %

kb.

kb.

A probléma
A tetőt alkotó kritikus részek a falcsatlakozások, 
közfalak, szarufák – ezeket hőhidaknak is nevezik. Ezek 
az elemek okozzák a hő- és energiaveszteség jelentős 
részét. Ezen rizikós részletek belső felülete közelében 
áll fenn a penészesedés veszélye. A hideg napokon 
itt hűl le jobban a belső felület hőmérséklete és ez 
kondenzvízképződéshez és penészesedéshez vezethet.

A megoldás
A DELTA®-MAXX COMFORT minimálisra csökkenti a 
hőhidak kialakulását, energiát takarít meg, és mindezek 
mellett még a penészesedés veszélyét is hosszútávon 
csökkenti. 

Csatlakozási példa egy oromszegélyhez DELTA®-MAXX COMFORT-tal. A hőhíd jelentősen csökken. A penészképződés veszélye jelentősen csökken.

Minimális a hőhíd veszélye

Legkisebb felületi hőmérséklet:
14,7 °C > 12,6 °C

 ■ Veszélyzóna 1: oromfal

 ■ Veszélyzóna 2: válaszfal

 ■ Veszélyzóna 3: szarufák

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!
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Hőátbocsátási tényező (U érték) különböző tetőfelújítási lehetőségeknél.

Umax magastetőfelújítás 7/2006 rendelet szerint

U
 é

rt
ék

 [W
/m

2K
] Teljes szarufama-

gasságot kitöltő, 
γ=0,037 W/mK 
hőszigetelés 
+ DELTA®-MAXX
COMFORT
U érték = 
0,29 W/(m2K)

Teljes szarufama-
gasságot kitöltő, 
γ = 0,037 W/mK
hőszigetelés, 
U érték =
 0,29 W/(m2K)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

160 m2 tető fűtési energiaszükséglete (kWh/év)

Teljes szarufamagasságot kitöltő
14 cm-es, γ=0,037 W/mK hőszigetelés

DELTA®-MAXX COMFORT nélkül

Teljes szarufamagasságot kitöltő
14 cm-es, γ=0,037 W/mK hőszigetelés

DELTA®-MAXX COMFORT-tal

Maximális siker az energiatakarékosságban

A probléma
A 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet, az épüle-
tek energetikai jellemzőinek tanúsításáról és a 
benne hivatkozott 7/2006. (V.24.) TNM rendelet, 
az épületek energetikai jellemzőinek meghatá-
rozásáról szóló rendeletek értelmében a fűtött 
tetőteret határoló szerkezetek hőátbocsátási 
tényezője max. 0,25 W/m2K. A tetőfelújítások 

jelentős részénél ez az érték nem érhető el  
körülményes és nagy ráfordítást igénylő beavat- 
kozás nélkül. Egy olyan magastetőnél, ahol a 
szarufák közé 140 mm-es, 0,037 l értékű hőszi-
getelést helyeztek el, a belső oldalon párazáró 
fólia és gipszkarton burkolat, a külső oldalon 
páraáteresztő fólia található, mindössze  
kb. 0,29 W/m2K U érték érhető el. (1)

A megoldás
A szarufák közé helyezett 140 mm vastag  
l = 0,037 W/m2K minőségű közetgyapot és a 
DELTA®-MAXX COMFORT együttes beépítésével  
U = 0,247 W/m2K érték érhető el. (2)

Még a 140 mm vastag l = 0,04-es hőszigetelés 
és a DELTA®-MAXX COMFORT kombinációjával is 
csak 0,25 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű lesz a 
felújított tető.

* Példatető: szarufaszélesség: 10 cm, 
szarufmagasság: 14 cm, belső oldalon: 
12,5 mm gipszkarton. A számítás során figyelembe  
vettük, hogy a hőszigetelő alátétfedés az ellenlécek 
alatt 10 mm-re összenyomódik a kivitelezés során.

Tipikus hőveszteség a háznál.

Gyors és egyszerű rögzítés.Lépésálló robusztus anyag.A fólia kézhezálló és felhasználóbarát.
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 ■ Anyagkiírás és részletes 
fektetési útmutató a DELTA®-
termékekhez letölthető,  
kinyomtatható a 
www.doerken.hu  
weboldalról, pdf formátumban.

Dörken Kft.

Asztalos Sándor u.12.

H-1087 Budapest

Tel.: 2 10 63 50

Fax: 2 10 63 56

doerken@doerken.hu

www.doerken.hu

www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

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

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

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

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

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-MAXX COMFORT-hoz.DELTA®- 
MAXX COMFORT
A legfontosabbak röviden:

A hőszigetelés 
anyaga 3 cm vastag poliészter flíz.

A fedőréteg poliészter flíz páraáteresztő poliuretán 
anyaga bevonattal és tömítő szegéllyel.

Felhasználás egyszeres átszellőztetésű tetőkre, 
 mint szigetelő alátétfedés.

Éghetőség eghetőség E, EN 13501-1 szerint

Szakítószilárdság  kb. 450/300 N/5 cm, az EN 12311-1 szerint

Vízzáróság vízzáró, W 1 az EN 13859-1 szerint

Sd-érték kb. 0,18 m 

Hőállóság - 40 °C – + 80 °C

Takarási felület kb. 1,4 m

Tömeg kb. 1000 g/m2

Tekercstömeg kb. 15 kg

Tekercsméret 10 m x 1,50 m

Vastagság: kb. 30 mm

Hővezetési  mért érték: Lambda = 0,040 W/(mK), 
tényező az EN 12667 szerint 

Engedély DIBt Z-23.11-1681

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és 
napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése. 
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DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG 
Egyoldalán öntapadó tömítőszalag 
az ellenléc Szegezési helyeinek  
tömítésére. 60 mm x 30 m.

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzális ragasztószalag maximális 
ragasztó képességgel. Minden  
fóliához kül- és beltérben.

DELTA®-COMFORT KÉS
Segítség a szabáshoz. Minden raklap 
DELTA®-MAXX COMFORT-tal együtt 
szállítva.

DELTA®-COMFORT VÁPAFÓLIA
Vízzáró, páraáteresztő szalag  
a vápa csatlakozásokhoz.  
Sd-értéke kb. 0,15 m. 100 cm x 25 m.

DELTA®- 
COMFORT CSATLAKOZÓ CSÍK
Vízzáró, páraáteresztő fólia csík  
PU-val bevont poliészter flízből.  
Sd-értéke kb. 0,15 m. 45 cm x 25 m

DELTA®-THAN
Tartósan rugalmas, kartusos ragasztó, 
speciális kaucsukból, kültérben.  
Kiszerelés: 310 ml/kartus.


