DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

DELTA -THENE
®

Montážní návod
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 1. Podklad musí být hladký, bez prachu, rovinatý
a zatížitelný. Přechod mezi svislou stěnou a základem
se provádí plynule (např. lahví) ve formě fabionu.
Všechny minerální podklady je třeba penetrovat pomocí
výrobku DELTA®-THENE-Penatrační nátěr. Penetrace
se nanáší souvisle a nechá se zaschnout. Při teplotách
pod + 5°C do max. - 5°C se musí požít mrazuvzdorný
DELTA®-THENE-Penetrační nátěr-5.

P R E M I U M

 2. Před pokládkou DELTA®-THENE v ploše je nutné
všechny detaily – vnitřní/vnější rohy, potrubní prostupy,
fabiony apod. – podlepit buď přířezy nebo vyztužovacím
pásem DELTA®-THENE-BAND T 300. Všechny detaily
jsou pak provedeny dvojvrstvě. Šíře výztužného pásu
by měla být alespoň 30 cm.
 3. DELTA®-THENE se před odstraněním ochranné fólie
uřízne ostrým nožem na potřebnou délku, případně šířku
a znovu se sroluje. Následně sejmeme ochranný film z rubu
fólie. DELTA®-THENE se pokládá shora dolů a přtilačuje
se od středu do stran, aby se zabránilo tvoření
vzduchových bublinek. Důkladně se přilepí k podkladu.
 4. U vnějších rohů se přes roh nejprve přilepí pruh široký
30 cm a pásy z plochy je pak následně překrývají.
Nebo se pásy z plochy položí „přes roh“ s přesahem ca.
15 cm. Všechna napojení a ukončení je nutné důkladně
přilepit.
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 5. Při svislé pokládce se musí provést dodatečné
mechanické přikotvení horní hrany – např. přibití hřebíky
s velkou plochou hlavou po ca. 50 cm.
 6. Horní hrana by měla být zajištěna pomocí lepicí pásky
DELTA®-BAND-RA nebo RB v šíři 100 mm, nebo
přikotvením omítkářské lišty či spodní lišty zateplovacího
fasádného systému. Před přilepením DELTA®-BAND-RA
nebo RB je nutné minerální podklady penetrovat výrobkem
DELTA®-THENE-Penatrační nátěr. Omítkové či fasádní
profily je možno montovat ihned po položení izolace
DELTA®-THENE.

Podrobnější informace o systémech DELTA® najdete na
internetové adrese www.dorken.cz nebo na CD-ROMu.
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