
DELTA®-MAXX  TITÁN
klímafólia

 Új építéshez ■

és felújításhoz

 Alátétfedés,  ■

deszkázatra 

fektethető 

alátétfedés

 Teljes szarufama- ■

gasságot kitöltő hő-

szigetelésű tetőkhöz 

és homlokzatokra 

Hőségben is 
kellemesen hűvös!

Akár 9 %-kal kevesebb fűtési energia szükséglet.

Akár 50 %-os hőreflektáló hatás.

Állandó kellemes klíma a tetőtérben. 

 DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt. 
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Egy minden évszakban 
megfelelő, tökéletes 
megoldást keres? 
A DELTA®-rendszer 
a helyes megoldás, 
minden időben!

Kívül (nyáron): ■

DELTA®-MAXX TITÁN

Nagy melegben a tetőtér hőmérséklete nagyon 

gyorsan, kellemetlenül felhevülhet, mert az 

általában használt építőanyagok gyakran nem 

biztosítanak elegendő védelmet a hőség ellen. 

A DELTA®-MAXX TITÁN hővisszaverő képességgel 

rendelkezik, ezáltal kellemesen hűvös marad a 

tetőtérben és jelentősen javul a komfortérzet.

Kívül (télen): ■

DELTA®-MAXX TITÁN

Mint egy széldzseki zipzárja működik a DELTA®-

MAXX TITÁN átlapolásainak leragasztása. Ezzel 

megakadályozza a külső hideg levegő bejutása 

által okozott jelentős energiaveszteséget.

Belül: ■

DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUSZ

Légzáró és párafékező fólia. 10 %-kal jobb 

hőszigetelés. 50 %-os hőrefl ektáló hatás. 

100 % lég- és párazárás.

 DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben 

előállított, csúcsminőségű termékek.
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DELTA®-MAXX TITÁN alátétfedésként, deszkázatra fektethető alátétfedésként

DELTA®-MAXX TITÁN homlokzatfóliaként

Nagy szakító- ■

szilárdságú, lépés-

álló poliészterflíz,

nedvességmegtartó 

réteggel

Öntapadó  ■

ragasztószegélye 

következtében 

szélzáró

Stabil, ■

hővisszaverő

fémfelület

DELTA®- ■

HABSZÖGTÖMÍTŐ 

SZALAG tömítésként 

az ellenléc alá

Vízzáró, ■

páraáteresztő 

PU-réteg

Páraáteresztő klímafólia. Akár 9
DELTA®-MAXX TITÁ
 Ne engedje be a hőséget a tetőtérbe:



Megfelelő védelem nélkül a hőség behatol a tetőtérbe. Az átlapolások leragasztása nélkül a hideg behatol

a tetőszerkezetbe.

Komplett klímaszabályozás.

A DELTA®-MAXX TITÁN egész éves hővédelmet biztosít és csökkenti a levegőcsereértéket. 

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak. 

Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.

Kívül ...

... a páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú 

DELTA®-MAXX TITÁN klímafólia. Egész éves 

hővédő funkciója – mely biztosítja a kellemes 

lakóklímát – döntő előnye az egyéb, tetőben 

használt építőanyagokkal szemben.

Belül ...

... DELTA®-REFLEX légzáró és párafékező fólia, 

öntapadó ragasztósávval DELTA®-REFLEX 

PLUSZ-ként. Energiatakarékos, nagy szakítószi-

lárdságú, 4 rétegű, fl exibilis fólia. Hővisszaverő, 

fűtési energiát takarít meg. Bizonyítottan véd 

az elektroszmogtól.

DELTA®-MAXX TITÁN ...

... egy páraáteresztő, víz- és szélzáró klímafólia,  ■

egész éves hővédő funkcióval.

... használatával akár 30 %-kal alacsonyabb  ■

levegőcsereérték, és ezáltal 9 %-kal kevesebb 

fűtési energiaszükséglet érhető el.

... a sugárzó hő 50 %-át képes visszaverni. ■

... képes a nyári napokon a tetőtér hőmérsékle- ■

tét akár 2 °C-kal csökkenteni, a hagyományos, 

hővisszaverő képességgel nem rendelkező 

alátétfedésekkel ellentétben. A hőmérséklet 

csökkenés mértéke többek között függ a 

helyiség méretétől, a tető hajlásszögétől, 

a tetőfedőanyagtól, a tetősíkablak tájolásától, 

a tetősíkablaktól és a hőszigetelés 

vastagságától is. 

... alapja a DELTA®-MAXX alátétfedés, mely  ■

15 éve bizonyít a tetőszerkezetekben.

... alsó, nedvességtároló rétege, rendkívüli ■

esetekben, m2-enként akár 1 liter vizet is képes 

felvenni és megtartani. A felvett nedvesség a 

kültér felé, pára formájában kerül leadásra.

... kiváló páraáteresztő képességének  ■

(Sd-érték: kb. 0,19 m) köszönhetően nagy 

biztonsággal elvezeti a helyiség haszná-

latának következtében keletkező párát.

... abszolút lépésálló (átsza- ■

kadási biztonsága kielégíti 

a törvényi előírások követel-

ményeit.)

9 %-kal kevesebb fűtési energia szükséglet.
N



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

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

Anyaga  nagy szakítószilárdságú poliészterfl íz páraáteresztő 
PU-bevonattal, hővisszaverő felülettel és öntapadó 
tömítő ragasztósávval.

Alkalmazása  Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű 
tetőkhöz és homlokzatokhoz.

Éghetőség E éghetőségi osztály
 az EN 13501-1 szabv. szerint

Szakítószilárdság  kb. 450/300 N/5 cm 
az EN 12311-1+2 szabv. szerint

Vízzáróság  W 1 vízzáró 
az EN 13859-1+2 szabv. szerint

Sd-érték kb. 0,19 m

Hőállóság - 40 °C – + 80 °C

Tömeg kb. 180 g/m2

Tekercssúly kb. 13 kg

Tekercsméret 50 m x 1,50 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és 
napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

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.”

DELTA®-MULTI-BAND

 Univerzális ragasztó-

szalag, praktikus tépő-

szegéllyel az összes 

kül- és beltéri DELTA®-

fóliához, különösen az 

átlapolások, áttörések és 

sérülések leragasztására.

DELTA®-THAN

 Nyújtható ragasztó 

és tömítőszalag külső 

és belső részletképzé-

sekhez.

DELTA®-FLEXX-BAND

 Tartósan rugalmas, 

tubusos ragasztó-

anyag, speciális kau-

csukból, kültérben.

DELTA®-

HABSZÖGTÖMÍTŐ 

SZALAG

Egyoldalán öntapadó 

tömítőszalag az ellen-

léc szegezési helyeinek 

tömítésére. 

60 mm x 30 m.


