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Slepování jednotlivých pásů při aplikaci pojist-
ných hydroizolačních vrstev je velmi hodnot-

ný technický posun, co se týče účinného bránění 
pronikání větru či větrem hnaného deště a sně-
hu do tepelněizolačních vrstev zateplených šik-
mých střech.

Abychom však dosáhli pevného a dlohodobé-
ho spojení pásů mezi sebou, musíme vzít v úvahu 
samotný povrch pojistné hydroizolační fólie. Zde 
je nutné si uvědomit, že povrchově strukturované 
fólie se lepí obtížněji než fólie s povrchy hlad-
kými. Dalším důležitým bodem jsou podmínky 
lepení – vlhkost, teplota, prach atd. Z tohoto dů-
vodu vyvinula firma DÖrKEn systém lepení pásů 
s lepicí hmotou již z výroby nanesenou po obou 
stranách pásu. Tím, že po odstranění ochranných 
filmů lepíme způsobem lepidlo do lepidla, máme 
jistotu, že provedený spoj odolá i extrémním po-
větrnostní vlivům, kterým bývá snad každá stře-
cha čas od času vystavena. navíc tento systém 
lepení, kdy jsou fóliové pásy opatřeny integro-
vanou lepicí hmotou, není tak náročný na pod-
mínky lepení a provedený spoj je bezpečně krytý 
přesahy jednotlivých pásů.

Pokud bychom se rozhodli slepovat fóliové 
pásy dodatečně jednostrannou lepicí páskou, 
zjistíme, že jde o způsob náročný na podmín-
ky lepení a značně pracný, obzvlášť pokud není 
střecha bedněná. u povrchově strukturovaných 
pojistných hydroizolačních fólií nemusí být tudíž 
takto provedený spoj technicky dokonalý.

mnohem efektivnější je používat patentova-
ný systém slepování DELTA-PLuS. Pásy s tímto 
označením jsou opatřeny integrovaným lepením, 
umožňujícím maximální komfort nejen při samot-
ném slepování, ale i při pokládce.

V případě, že při aplikaci pojistných hydro-
izolačních pásů DELTA dojde k jejich poškození, 
např. proříznutím, proseknutím apod., je velmi 
důležité taková místa správně opravit. Lepicí 
a těsnicí program DELTA v této chvíli nabízí dva 
způsoby provedení. 

Prvním z nich je přelepení jednostranně lepicí 
páskou či přiložení fóliového přířezu (záplaty), 
který následně po obvodu páskou oblepíme 
a zároveň přilepíme k provedené pojistné hyd-
roizolační vrstvě. 

nejvhodnějším a nejpoužívanějším komponen-
tem k tomuto účelu určeným je DELTA-muLTi 
bAnD – univerzální jednostranně lepicí páska 
odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí, kte-
rá je opatřena extrémně houževnatou lepicí hmo-
tou. je vhodná nejen pro opravy všech pojistných 
hydroizolačních pásů DELTA, ale i pro spoustu 
dalších situací a neměla by chybět v žádné řeme-
slnické kabele ani domácnosti. 

Druhým způsobem je prolepení vytvořené zá-
platy s podkladem pomocí kartušového lepidla 
DELTA-THAn. Tento postup je výhodný přede-
vším u povrchově strukturovaných (PP) fóliových 
povrchů (DELTA-VEnT n, DELTA-VEnT S), neboť 
lepidlo dobře prostupuje do povrchové struktury 
fólie a navíc je lepený spoj umístěn a chráněn 
v prostoru mezi fólií a fóliovou záplatou. 

Prostředky pro slepování a opravy fóliových 
pásů DELTA-muLTi bAnD a DELTA-THAn jsou 
ověřené v praxi. jejich použití je široké a jejich 
volbou lze ušetřit čas strávený při vybírání z kom-
plikovaných sáhodlouhých nabídek produktů 
nejrůznějších výrobců, navíc s nejistým výsled-
kem lepení.
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DELTA® chrání hodnoty. 
Šetří energii. Zvyšuje komfort.

 DELTA®-MULTI-BAND
■   Skvěle lepí!
■   Vysoce odolná stárnutí!
■   Ideální pro lepení přesahů a prostupů!
■   Optimální rozměr pásky:

šíře 60 mm, 25 m v roli!

DELTA®-THAN
■   Trvale pružný kaučukový tmel v kartuši.
■   Pro lepení a spojení pojistných hydro-

izolací a fasádních pásů.
■   Spolehlivost v místech napojení na 

konstrukční prvky.

Fantastická 
dvojice pro 
střechy!
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