
En önemli noktalar: 

Malzeme Su geçirmez ve korozyona u¤ramaz
fleffaf polyester folyo ile  kafes yap›l›
polietilen folyo aras›na yerlefltirilmifl
alüminyum tabaka  

Uygunluk Üstün güvenlik kapasitesine sahip hava
ve buhar bariyeri

Yang›n davran›fl› DIN 4102'ye göre zor alev al›r nitelikte
B1 (kontrol ser. P-MPA-E-02-622)

Y›rt›lma kuvveti DIN EN 12311'e göre her iki yönde
yakl. 450 N/5 cm

Sd -De¤eri 100 m üzerinde

Is›ya karfl›
dayan›kl›l›¤›  - 40 °C ile + 80 °C

A¤›rl›¤› yakl. 180 g/m2

Rulo a¤›rl›¤› yakl. 13,5 kg 

Rulo ölçüsü 50 m x 1,5 m
25 m x 3 m

Genel olarak, farkl› hava koflullar› ve günefl ›fl›malar› nedeniyle
folyolar›m›z›n en k›sa zamanda örtülmesini tavsiye ediyoruz.
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DELTA®-REFLEX DELTA®-Aksesuar DELTA®-REFLEX için.

Sistemleri sayesinde Dörken hayat›n›z› kolaylaflt›r›yor.

Bu nedenle pratik DELTA®-aksesuarlar›n›n ilginizi çekece¤ini düflünüyoruz:

... yat›r›mc› için:

„ ... bu sistem lider uzmanlar›n

yaratt›¤› marka kalitesini ve

mükemmel çözümlerini uygun

fiyata temin etmemi sa¤l›yor!”

... uygulamac› için:

„ ... bu sistem iflverenin istek-

lerini tam olarak karfl›lamam›

sa¤layan komple ürünleri tek

elden sunuyor. Daha güvenli

bir çözüm olamazd›!”

... tasar›mc› için:

„ ... bu sistem sayesinde

haz›rlad›¤›m çat› ve bodrum

detaylar›n›n yenilikçi ve güvenilir

ürünlerle, sistematik ve uzun

ömürlü bir flekilde hayata geçiril-

di¤inden emin olabiliyorum.”

DELTA®Sistem …

DELTA®-TIXX

Buhar bariyerlerinin

duvara hava geçirmez

flekilde yap›flt›r›lmas›

için kartufllu yap›flt›r›c›.

(Bask› ç›tas› dahil de¤il)

DELTA®-FLEXX-BAND

D›fltaki ve içteki

ayr›nt›lar için esnek

ba¤lant› ve yal›t›m

band›. Özellikle çat›

pencereleri, buhar

borular› ve kablolar için

uygundur.

DELTA®-POLY-BAND

DELTA®-REFLEX'in

bindirme yerlerinde

yap›flt›rmak için alü-

minyum yüzeyli

yap›flt›rma band›.

Alternatifi:

DELTA®-REFLEX PLUS

entegre kendinden

yap›flkanl› kenar ile.

DELTA®-KOM-BAND

Ön komprimeye tabi

tutulmufl, akrilat doyurul-

mufl, yumuflak köpükten

yap›lm›fl yal›t›m band›. 

� Hava ve buhar
bariyeri.

� Tüm çat› kon-
strüksiyonlar›
için

� Yeni yap›lar ve
Yenileme için

Hava ve buhar› %100 oran›nda
durdurur! Hangi ürün daha
fazlas›n› sunuyor?

Son derece esnek, y›rt›lmaz 4 katmanl› malzeme.
Daha az enerji tüketimi ve daha az masraf.

DELTA®-REFLEX

Entegre kendinden yap›flkanl›

kenar ile DELTA®-REFLEX PLUS

olarak da temin edilebilir !
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DELTA® de¤erleri korur. Enerji tasarrufu sa¤lar. Konfor yarat›r.

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft ff Komfort. 
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� DELTA®

Çat› konusunda (yeni

yap›lar,renovasyon,

yenileme) ve kuru 

bodrumlar ile ilgili bilgi

broflürlerini talep

edebilirsiniz.

� DELTA® - ürünleri ile ilgili yaz›l›

bilgileri www.doerken-sistem.com

adresinden indirebilir veya ücretsiz

CD-ROM olarak temin edebilirsiniz.

DELTA® - ürünlerinin ayr›nt›l› uygu-

lama talimatlar›n› internet 

üzerinden PDF dosyas›

olarak yazd›rabilir ve 

kaydedebilirsiniz.
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� 4 katmanl› malzeme.
Dayan›kl›, y›rt›lmaz, kolayca
döflenir ve son derece esnek.

� 100 m'nin üzerinde Sd-de¤eri.
Bu yüksek güvenlik kapasitesi, ›s›
yal›t›m›na ve çat› konstrüksiyonu-
na zarar verecek difüzyon süreçle-
rini uzun süre engeller.

� DELTA®-REFLEX PLUS
hava geçirmeyecek flekilde
yap›flmas›n› sa¤layan enteg-
re kendinden yap›flkanl›
kenar

DELTA®-REFLEX - üniversal hava ve buhar bariyeri.

Sistem tavsiyemiz:
‹çte ...
... DELTA®-REFLEX hava ve buhar
bariyeri; entegre kendinden yap›flkanl›
kenara sahip DELTA®-REFLEX PLUS ola-
rak da temin edilebilir. Son derece esnek,
y›rt›lmayan 4 katmanl› malzemeden üretil-
mifl enerji tasarruflu katman. Is›y›
yans›tarak ›s›nma masraflar›n› azalt›r.
Enerji kirlili¤ini önledi¤i kan›tlanm›flt›r.

Elbette bunun için mükemmel aksesuarlar da sunulmaktad›r. DELTA® Sistemi
hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi ilgili DELTA®Sistem-dan›flman›ndan temin edebilirsiniz.

Entegre kendinden yap›flkanl› kenara sahip

DELTA®-REFLEX PLUS.

Sanayi tipi hafif çat›larda kullan›m örne¤i. DELTA®Sistem-bileflenleri ile kolayca döflenir..

� ‹çte:
DELTA®-REFLEX
Hava ve buhar bariyeri. Is›ya karfl› % 10
daha fazla koruma. Hava ve buhar› 
% 100 oran›nda durdurur.

� D›flta:
DELTA®-MAXX PLUS
Enerji Tasarruf Membran›
Birbiri üstüne yap›flt›r›lan 
bindirmeler, rüzgarl›klardaki 
üst üste gelen k›sm› fermuar gibi
etki eder. Bu sistem, d›flar›daki 
so¤uk havan›n içeri girmesiyle
oluflan enerji kayb›n› önler.

DELTA®-kalitesi ve markas›na sahip ürün-
ler tamam›yla DÖRKEN üretimidir.
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Enerji tasarrufunda
yeni bir boyut mu?
Tabii, fakat lütfen
DELTA®Sistem ile!

‹ç de¤erler önemlidir!

D›flta ...
... difüzyona aç›k, rüzgar geçirmez çat›
örtüsü DELTA®-MAXX PLUS Enerji
Tasarruf Menbran›. Entegre kendinden
yap›flkanl› kenar ile. En ufak ayr›nt›s›na
kadar maksimum ›s› yal›t›m›.

DELTA®-REFLEX
%10'a kadar daha fazla ›s› korumas›. Is›y› %50 oran›nda yans›t›r. Hava ve buhar› %100 oran›nda durdurur.

DELTA®-REFLEX ...

� ... s›cakl›¤›n % 10'a kadar daha fazla
korunmas›n› sa¤lar.

� ... insanlar üzerindeki elektromanyetik 
›fl›n etkisini % 99'a kadar perdeler.

� ... % 50 oran›nda bir ›s› yans›mas› 
sa¤lar. Freiburg Fraunhofer Enstitüsü 
taraf›ndan sertifika verilmifltir.

� ... hava ve buhar› güvenli bir flekilde
% 100 oran›nda durdurur.

� ... DELTA®- TIXX, DELTA®-FLEXX-
BAND, DELTA®- POLY-BAND ve 
DELTA®-KOM-BAND ile birlikte 
kullan›ld›¤›nda, bindirme ve ek yerlerine

buhar› ve havay› mükemmel ölçüde 
durdurur.

� ... DIN 4102'e göre zor alev al›r
niteliktedir B1 (P-MPA-E-02-622).

� ... özel kafes yap›s› sayesinde 
y›rt›lmaya karfl› son derece dayan›kl›d›r

(450 N/5 cm).

� ... 3 m'lik örtü geniflli¤i ile sanayi tipi 
hafif çat›lar için idealdir - hem gazbeton,

hem de metal çat› konstrüksiyonlar› için.
� ... 100 m'nin üzerinde bir Sd-de¤erine 

sahiptir.

� ... kurallara uygun flekilde
döflendi¤inde DIN 4198'in
tüm flartlar›n› karfl›lar.

� ... malzemenin esnek 
olmas›, çal›flma kolayl›¤›
sa¤lar.

� Elektromanyetik
›fl›nlara karfl› üstün
izolasyon etkisi. DELTA®- REFLEX PLUS

Kendinden entegre
edilmifl yap›flkanl› bant ile


