
DELTA® suojaa omaisuutta. Säästää energiaa. Luo mukavuutta.

3-kerrosrakenteinen aluskate kalteviin kattorakenteisiin.
 Itseliimautuvat teippireunat kummassakin reunassa takaavat
 paremman energiansäästön ja estää vuotoja.
Diffuusioavoin – Sd-arvo n. 0,02 m.

DELTA®-VENT N PLUS 
Tehokas aluskate parempaan yläpohjan 
lämmöneristykseen ja suojaukseen. 



Rullan molemminpuoliset itseliimautuvat teipit  
muodostavat pitävän saumaliitoksen, näin saadaan 
aikaan tehokas yläpohjan eristeiden suojaus. 

DELTA®-VENT N PLUS  

DELTA®-laatu tuotteet Dörkenin tuotannosta. ZVDH:n materiaalitakuu (Saksassa  kattoalan ammattiliittojen kattojärjestö)

 ■ Repäisyluja 
diffuusioavoin 
PP-kuitukangas/  
kalvo-yhdistelmä

 ■ Kumpaankin  
sivuun integroitu 
 teippireunat

 ■ DELTA®- 
SchAum-BAND SB 60

 ■ matta harmaa pinta 
estää heijastuksen

 ■ Suojaava fleece-pohja

 ■ 3-kerroksinen materiaali antaa 
hyvän vetolujuuden



■    Koostuu reipäisylujasta diffuusioavoi-
mesta PP-fleece/kalvo-yhdistelmästä.

■    Kummassakin reunassa on teippireunat, 
jotka takaavat kestävän liitoksen.

■    3-kerroksisen rakenteen ansiosta sitä on 
helppo työstää ja se kestää hyvin 
 mekaanista rasitusta.

■    Tuote täyttää kaikki Saksan uuden 
ZVDH-säännöstön vaatimukset.

■    Fleece suojaa diffuusioavointa kalvoa 
 tehokkaasti. 

■    Matta harmaa pinta estää tehokkaasti 
heijastumisia asennettaessa.

■    Helppo asentaa, koska rakenne on  
kevyt ja taipuisa.  

■    Rulla on helppo avata nopeasti ja 
 yhdensuuntaisesti.

■    Tarjoaa hyvän vetolujuuden.
■    DELTA®-VENT N PLUS – tuotetta on 

 saatavana myös ilman itseliimautuvia 
reunateippejä. 

■    DELTA®-VENT N mahdollistaa tehokkaan 
tilankäytön yläpohja rakenteissa, hyvän 
Sd-arvon (0,02 m) vuoksi se voidaan 
asentaa suoraan lämpöeristeen päälle.

Tärkeimmät tiedot pähkinänkuoressa:

Materiaali 3-kerrosrakenteinen aluskate kalteville 
katoille repäisylujasta, diffuusioavoimesta 
PP-kuitukangas/kalvo-yhdistelmästä, johon on  
integroitu teippireunat kumpaankin sivuun.

Soveltuvuus Aluskate takaa paremman  lämmöneristyksen 
yläpohjaan. Vastaa ZDVH:n tietolehteä 
 aluskatteista, luokka UDB-B.
Soveltuu aluskatteeksi.

Palokäyttäytyminen Luokka E, EN 13501-1

Repäisylujuus n. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1+2

Vesitiiviys Luokka W 1, EN 13859-1+2

Sd-arvo n. 0,02 m

Lämpötilojen kestävyys – 40 °C, EN 13859-1, kohta 5.2.9
+ 80 °C, EN 13859-1, kohta 5.2.10

Materiaalin maksimaalinen 
lyhytaikainen lämpörasitus

 
+ 100 °C 

Viistosateen
kestävyys

Läpäissyt viistosadetestin, alushuopa ja
aluskate  – TU Berlin (Tekninen yliopisto)

Ikääntymiseen suuremmat
vaatimukset

Läpäissyt testin, ZDVH:n tuotetietolehti, 
 taulukko 1

Paino n. 130 g/m2

Rullan paino n. 10 kg

Rullan mitat 50 m x 1,50 m

Erilaisten sääolosuhteiden ja auringonpaisteen vuoksi suosittelemme aina nopeaa kattopinnan 
asennusta, huomioitava luonnollisen säänvaikutusajan äärirajat tuotteessa olevasta asennus-
ohjeesta.
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DELTA®-VENT N PLUS-lisätarvikkeet 

DELTA®-MULTI-BAND
Erittäin voimakkaasti liimautuva 
yleisteippi. Kaikille kalvoille sisä- ja 
ulkokäyttöön. Erityisesti limityksiin 
ja läpivienteihin sekä repeytymien 
korjaamiseen.

DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60
Yksipuolisesti liimaava tiivistysnauha 
naulauspaikkoihin poikittaisruoteiden 
ja aluskatekaistaleiden välillä. 
60 mm x 30 m

DELTA®-THAN
Kestoelastinen liima kätevässä 
 tuubissa, soveltuu ulkokäyttöön.

 ■ Lisätietoja tuotteista 
ja asennusohjeista: 
www.doerken.de/de

DELTA®-FLEXX-BAND
Varmistaa tiiviit liitokset.  
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Dörken GmbH & Co. KG 

Wetterstraße 58 

D-58313 Herdecke 

Tel.: +49 23 30/63-0 

Fax: +49 23 30/63-355 

bvf@doerken.de 

www.doerken.de/de

Valmistaja kuuluu Dörken Groupiin

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7, 
00710 Helsinki 
puh. (09) 413 55 100  
www.lektar.com 
info@lektar.com


