DELTA®
FASSADE COLOR
Nové estetické ztvárnění fasád
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DELTA®-FASSADE COLOR

Barevné fasády bez hranic.
■	velký výběr v 7 základních barvách
■	další odstíny na vyžádání
■	dlouhodobě UV stabilní
■	lze kombinovat s různými obkladovými materiály –
dřevo, kov, sklo, plast a další

■ DELTA®-FASSADE COLOR
005 smaragdově zelená

■ Rámová dřevěná
konstrukce

■ Fasádní obklad se
svislými otevřenými
spárami do 50 mm šíře a
do 50 % podílu z plochy

Mimořádný vzhled fasád s vynikající vlastnostmi
■	nové fasádní fólie vycházející z více než 20ti letých zkušeností
■	100 % výroba ve firmě Dörken
■	optimální ochrana izolace před vlhkostí
■	vysoce difuzní a tvarově stálé
■	barevně stálé a odolné vysokým teplotách až do +120 °C
■	těžko hořlavé B-s1

Barevné odstíny:

■ DELTA®-FASSADE COLOR
004 topazově modrá

001 achátově bílá

002 onyxově černá

003 perlově šedá

004 topazově modrá

005 smaragdově zelená

006 korálově červená

■ Integrované
samolepicí okraje

■ Fasádní obklad
z tahokovu

007 jantarově oranžová

Další barvy na vyžádání.

Vlastnosti:
Popis

barevná difuzně otevřená fasádní fólie pro obklady s
otevřenými spárami do 50 mm a maximálním podílem spár
50 % z plochy. Skleněné obklady s maximálním prostupem
UV záření 10 %.

Materiál

vysoce pevná polyesterová tkanina s plastovým vodotěsným povrstvením a lepicími okraji po obou stranách.

Plošná hmotnost

ca. 300 g/m2

Tloušťka

ca. 0,60 mm

Vodotěsnost

vodotěsná W1

Pevnost

370 / 270 N/5 cm

Pevnost ve vytržení
hřebíku

150 / 150 N

Požární vlastnost

evropská třída B-s1, d0

Hodnota Sd

ca. 0,02 m (vysoce difuzně otevřená)

Teplotní odolnost

– 40 °C až + 120 °C

Hmotnost role

ca. 13,5 kg

Rozměr role

30 m x 1,5 m

Konfigurátor na:

■ DELTA®-FASSADE COLOR
007 jantarově oranžová
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■ DELTA®-FASSADE COLOR
002 onyxově černá

■ Ffasádní obklad s
vodorovnými otevřenými
spárami do 50 mm a
podílu do 50 % z plochy

■ Fasádní obklady
z perforovaného plechu

DELTA® je registrovaná ochranná známka
firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

■ Kovová
konstrukce

■ Nátěr nosných
kontralatí barvou
DELTA®-FAS PAINT

www.dorken.cz

