
� Difüzyona
aç›k çat›
örtüsü

� Tüm e¤imli
metal çat›lar 
için

� Yeni yap›lar ve
yenileme için

MMetal çat›lar için 
ideal çözüm.
Korozyon ve neme karfl› mükemmel koruma.
Difüzyona aç›k, elastik ve ses yal›t›ml›.

DELTA®-TRELA

DELTA® de¤erleri korur. Enerji tasarrufu sa¤lar. Konfor yarat›r.

En önemli noktalar: 

Malzeme DELTA®-VENT S, üç katl›, 
Tafl›y›c› örtü difüzyona son derece aç›k,   

PP-koruyucu muflondan
üretilmifl ön örtü

Kabarc›kl› Polipropilen
yap› yast›¤›n›n
malzemesi

Kabarc›k yakl. 8 mm
yap›s›n›n
yüksekli¤i

Yang›n davran›fl› Normal alev al›r nitelikte
DIN 4102'ye göre B2

Sd-De¤eri yakl. 0,02 m

Örtme geniflli¤i 1,40 m

A¤›rl›¤› yakl. 380 g/m2

Rulo a¤›rl›¤› yakl. 17,1 kg

Rulo ölçüsü 30 m x 1,5 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®-TRELA DELTA®-Aksesuar , DELTA®-TRELA 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®-FOXX Pren

Bindirme yerlerinin birlefltiril-

mesi için koyu k›vaml› özel

yap›flt›r›c›.

Alternatifi:

DELTA®-TRELA PLUS.

DELTA®-SIKIfiTIRMA Ç‹V‹S‹

EPDM-s›zd›rmaz rondelaya

sahip, galvanize edilmifl genifl

bafll› çivi.

Her rulo ile birlikte verilir.

DELTA®-THAN

Özel kauçuktan oluflan, sürekli

elastik kalan kartufllu

yap›flt›r›c›.

D›fl bölgeye yöneliktir.

Spart Energie. Schafft Komfort. Schützt Werte.

Entegre kendinden yap›flkanl›

kenar ile DELTA®-TRELA PLUS 

olarak da temin edilebilir!
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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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DELTA®-TRELA, yüksek kalitede metal çat›lar için en iyi ay›rma tabakas›d›r.

Sistem tavsiyemiz:

D›flta ...
... elyaf kabarc›kl› yap› yast›¤›na sahip
bir tafl›y›c› dokudan oluflan ay›rma
tabakas›, ve difüzyona aç›k çat› örtüsü
DELTA®-TRELA. ‹lk günden itibaren
maksimum koruma.

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

DELTA®-TRELA ...

� ...difüzyona aç›k, kabarc›kl›, elastik bir
ay›rma tabakas›d›r.

� ... metal kaplamal› tüm e¤imli çat›larda 
ve metal cephelerde kullan›labilir.

� ...  8 mm yüksekli¤inde, elyaf kabarc›kl›
yap› yast›¤›na sahip bir tafl›y›c› örtüyü 
içerir.

� ... çat› örtüsünün alt taraf›nda sürekli 
bir hava ak›fl› sa¤lar.

� ... çat› üstünde oluflan nemi kanalize 
eder.

� ... tafl›y›c› örtünün difüzyon de¤eri 
sayesinde (Sd-de¤er yakl. 0,02 m), 
kalan nemin merteklerden ve kaplamadan
uzaklaflarak d›flar› akmas›n› sa¤lar.

� ... ya¤mur ve dolunun çarpma
gürültüsünü 15 dB'ye kadar izole eder 
(Brüksel Bilimsel ve Teknik ‹nflaat 
Merkezi taraf›ndan test edilip 
onaylanm›flt›r).

� ... kabarc›k yap›s›n›n yo¤unlu¤u 
sayesinde ›s› oynamalar›nda çat› 
kaplamas›n›n sorunsuz bir flekilde 
genleflmesini sa¤lar.

� ... her türlü detay uygula-
malarda uygulama 
yönünden ba¤›ms›z 
çal›flma imkan› sa¤lar.

Kolay ve h›zl› bir flekilde uygulan›r. Çat› kaplamas›n›n sorunsuz bir flekilde genleflmesini

sa¤lar.

Kolayca yürünen, kaymayan kabarc›k yap›s›.

� D›flta:
DELTA®-TRELA
Metal çat›n›n alt taraf›nda nemin birik-
mesine izin vermeyin. Korozyonu etkili
bir flekilde önleyin. Ve etkileyici mimari
yap›y› koruyun.

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

DELTA®-kalitesi ve markas›na sahip ürün-
ler tamam›yla DÖRKEN üretimidir.
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Yüksek kalitede bina
kaplamalar› için 
maksimum güvenlik?
DELTA®Sistem ile bu
mümkün! DELTA®-TRELA

Nemin birikmesini önler. Korozyonu durdurur. Damlama seslerini azalt›r.

‹çte ...
... DELTA®-REFLEX hava ve buhar bariyeri;
entegre kendinden yap›flkanl› kenara sahip
DELTA®-REFLEX PLUS olarak da temin
edilebilir. Son derece esnek, y›rt›lmayan 4
katmanl› malzemeden üretilmifl enerji tasar-
ruflu katman. Is›y› yans›tarak ›s›nma mas-
raflar›n› azalt›r. Enerji kirlili¤ini önledi¤i
kan›tlanm›flt›r.

� 8 mm yüksekli¤inde
kabarc›kl› yap› yast›¤›:
Metal çat› ve drenaj tabakas›
aras›ndaki mesafeyi korur.

� Metal çat›. Kabarc›k
yap›s›n›n yo¤unlu¤u, ›s›
oynamalar›nda çat›
kaplamas›n›n sorunsuz
bir flekilde genleflmesini
sa¤lamaktad›r.

� Tafl›y›c› örtü
DELTA®-VENT S:
PP-koruyucu muflondan
üretilmifl, 3 katmanl›
difüzyona aç›k çat›
örtüsü.

� Kamufle edilmifl, ifllemeli
elyaf kabarc›kl› yap› yast›¤›,
standart yap›flkanlar›n kullan›m›n›
mümkün k›lmaktad›r.

� Entegre kendinden
yap›flkanl› kenara sahip
DELTA®-TRELA PLUS.

DELTA®-TRELA PLUS
rüzgar geçirmeyecek
flekilde h›zla döflenmesini
sa¤layan entegre kendin-
den yap›flkanl› kenar ile.


