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Pokyny pro montáž
� 1. Jednotlivé pásy se pokládají na bednění nebo

pochozím podkladu rovnoběžně s okapem a s 

přesahem 10-15 cm. Kotvení pásů se provádí v

místě následného přesahu, ne v ploše! Kotvení lze

provést pomocí sponek mechanické sponkovačky

nebo lepenkovými hřebíky v horní třetině následného

přesahu. Rozteč kotvicích prvků by měla být ca. 

10 cm. Svislé napojení pásů se provádí v místě

kontralatí. Spoje do kříže nejsou přípustné.

� 2. Pásy DELTA®-FOXX PLUS jsou opatřeny dvěma

integrovanými samolepicími přesahy a při pokládce

se slepují do sebe. Po položení pásů se sejme

ochranný film z obou samolepicích okrajů a provede

se slepení pásů. U DELTA®-FOXX se ke slepení

použije lepidlo DELTA®-PREN. V obou případech je

nutné, aby pásy ležely rovně, bez záhybů, boulí

apod. 

� 3. U prostupů střešním pláštěm musí být fólie vyta-

žena na prostupy tak, aby se zabránilo vnikání

vlhkosti a sněhu. Nad prostupem se pak provede

fóliový okap z fólie DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-

FOXX tak, aby voda byla odváděna na sousední

volné krokevní pole.Při řešení vodotěsného pod-

střeší se fóliový okap přilepí shora na fólii lepidlem

DELTA®-PREN. Maloformátové prostupy se těsní

pomocí DELTA®-FLEXX BAND. Všechny přesahy

musejí být po vodě směrem k okapové hraně. Fólie

vytažená na prostupy se zajistí kartušovým tmelem

DELTA®-THAN a mechanicky se přikotví. Rohy se

zajistí pomocí pásky DELTA®-FLEXX BAND. V pří-

padě řešení vodotěsného podstřeší PHI 3. stupně

třídy A, se páska lepí zásadně na fólii impregnova-

nou v místě lepení lepidlem DELTA®-PREN.

� 4. Ve štítě je fólie položena s dostatečným přesa-

hem a po nalaťování se ohne a přikotví z boku

střešních latí.

� 5. Pás se pokládá spojitě přes hřeben, úžlabí i

nároží; v případě řešení vodotěsného podstřeší -

PHI 3. stupně, třídy A- se střecha musí řešit jako

dvouplášťová, zateplená do hřebene. Kontralatě 

se podtěsňují páskou DELTA®-NB 50 a všechny

detaily musí být řešeny vodotěsně.
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� 6. V okapové hraně musí být pás doveden na

okapnici a přilepen pomocí DELTA®-PREN.

Další informace o výrobku včetně DELTA®-Střešních

detailů najdete na adrese www.dorken.cz, nebo

kontaktujte naši kancelář.
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DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

� Pojistná 

hydroizolace

Pás na bednění

� Pro dvouplášť-

ové bedněné

šikmé střechy

� Novostavby

Rekonstrukce

DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX 


