
SPECIÁLNÍ STŘEŠNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE

 Kontaktní střešní fólie XX PLUS UNIVERSAL 150 g/m  2  

Membrána s dlouhou životností se dá použití v šikmých střechách bedněných i bez bednění.  Odpovídá výrobkovému

listu Cechu ZVDH a je zatříděna jako UDB-A a USB-A a je tím vhodná i pro dočasné zastřešení. Vedle klasického

použití pod skládanou betonovou  krytinou se fólie DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL dá použít i jako podkladní pás

pod plechové střešní krytiny, vláknocement a břidlici. Lze ji použít i v systémech provětrávaných fasád s obkladem s

uzavřenými spárami. Dále je možné fólii použít i jako vzduchotěsnou vrstvu ve spojení s doporučenými konstrukcemi

při použití měkkých dřevovláknitých desek. 

Difuzně otevřená podstřešní membrána se vyznačuje mimořádně dlouhou životností  a dlouhodobě chrání střechu.

Díky nízké hmotnosti  je  manipulace snadná a pohodlná.  Její  mnohostranné vlastnosti  zajišťují,  že  je mimořádně

výkonnou univerzální  pojistnou membránou pro různá použití,  ať  již  pro zateplené šikmé střechy bedněné i  bez

bednění, tak i pro provětrávaní konstrukce. Integrovaný samolepící okraj umožňuje rychlé a bezpečné slepení přesahů

pásů fólie. Tím se brání vnikání jak vlhkosti, tak studeného vzduchu do střešního pláště a tepelná izolace je ještě více

funkční,  zajišťuje  požadovaný  komfort  bydlení  a  šetří  drahé  energie.  Fólie  boduje  svou  zpracovatelností,  která

umožňuje správnou montáž i u složitějších detailů. Díky pružnému výrobku máte i vyšší jistotu, pokud se dostanete do

kontaktu s fólií špičkou boty (při chození po latích) a s nářadím. Ceníková cena je 5 280,30 Kč/role bez DPH.



Kontaktní střešní fólie XX PLUS HEAVY 200 g/m  2  

DELTA-XX  PLUS® HEAVY  je  robustní  membrána  pro  bedněné  šikmé  střechy,  která  odpovídá  požadavkům

Cechu ZVDH-výrobkové listy a zatřídění jako UDB-A a USB-A. Lze ji použíti i jako dočasné zastřešení pro dočasnou

ochranu střešní konstrukce. Dále je vhodná i jako podkladní pás pod plechové střešní krytiny, vláknocement nebo

břidlici. Lze ji použít dále i pro systém provětrávaných fasád s obkladem s uzavřenými spárami. Díky kombinaci

různých  vysoce  výkonných  vrstev  je  difuzně  otevřená  membrána  s dlouhou  životností  obzvláště  robustní.  Její

prokazatelně dlouhá životnost zajišťuje dlouhodobě bezpečnou střechu. Díky své robustnosti poskytuje také nejlepší

ochranu při montáži. Tato mimořádně odolná fólie byla optimalizována pro použití na bedněné střechy. Přirozeně se

ale také hodí na zateplené šikmé střechy bez bednění.  Integrovaný samolepící okraj umožňuje rychlé a bezpečné

slepení přesahů pásů fólie. Tím se brání vnikání jak vlhkosti, tak studeného vzduchu do střešního pláště a tepelná

izolace je ještě více funkční. Difuzně otevřená funkční vrstva uložená mezi ochrannými textiliemi zaručuje difuzi.

Zabudovaná vlhkost stavebních prvků i případný kondenzát tak mohou rychle vysychat. Difuzní vlastnosti fólie jsou

výrazně vyšší než u asfaltových pásů na bednění nebo u mnoha izolačních plastových fólií. Těžké a silné ochranné

textilie fólie XX PLUS HEAVY optimálně chrání funkční film při pokládce na drsném povrchu. Tak máte již při

montáži jistotu, že membrána bude i po položení tvořit opravdu dlouhodobou ochranu. Ceníková cena je 6 635, 60

Kč/ role bez DPH.



Střešní fólie kontaktní FOXX PLUS 270 g/m  2  : 

kontaktní  paropropustná  fólie  pro  nízké  sklony  střech  se  dvěma  integrovanými  samolepícími  okraji.  Fólie  se

speciálním akrylátovým zátěrem, který zajišťuje potřebnou vodotěsnost a otěruvzdornost. Záruka funkčnosti až 25 let.

Vhodná pro bedněné střechy a jako dočasné zastřešení. Splňuje požadavky ZVDH a CSS – třída UDB-A/ USB-A.

Použití pro třídu těsnosti 2 – deštiodolné prostředí.  Ceníková cena je 11 475,- Kč/role bez DPH.

Doporučení Mediterran: Společnost Mediterran doporučuje použití této folie u obytných podkroví. 


