
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

DELTA-FOL PVG 

 

 

Στεγανωτική µεµβράνη κεραµοσκεπών 
 
 

Ιδιότητες 
 
Η στεγανωτική µεµβράνη DELTA-FOL PVG εφαρ-
µόζεται σε αεριζόµενες (ψυχρές) ξύλινες στέγες, 
πάνω σε πέτσωµα. Επιπλέον µπορεί να εφαρ-
µοσθεί και σε ξύλινες στέγες χωρίς πέτσωµα, 
πάνω από τους αµείβοντες ή τους αποστατήρες, 
τεντωµένη ή µε τη δηµιουργία ελαφράς κοιλιάς. 
Εφαρµόζεται τέλος σε ψυχρές στέγες πλάκας 
οπλισµένου σκυροδέµατος, πάνω από τους απο-
στατήρες. 
Η στεγανωτική στρώση αποτελείται από χαµηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο, που εξασφαλίζει από-
λυτη στεγάνωση από τα νερά της βροχής, το χιόνι 
και την υγρασία. Εκατέρωθεν της στεγανωτικής 
στρώσης συγκολλούνται 2 υφαντές µη-πλεκτές 
προστατευτικές στρώσεις πολυπροπυλενίου, που 
προσφέρουν αντοχή σε ολίσθηση και τριβή. 
∆ιαθέτει ικανοποιητική υδρατµοπερατότητα (συντε-
λεστής διάχυσης υδρατµών Sd=3m), που εγγυάται 
την αναπνοή των στοιχείων της στέγης. Επιπλέον 
διαθέτει µικρό βάρος, ευκαµψία και ικανοποιητική 
εφελκυστική αντοχή, ώστε να εφαρµόζεται µε ευκο-
λία και να αποφεύγεται το σκίσιµο. 
Σε αεριζόµενες στέγες το φράγµα υδρατµών λει-
τουργεί επικουρικά, καθώς λόγω του αερισµού η 
διάχυση των υδρατµών στην ατµόσφαιρα γίνεται 
γρήγορα. Αν παρόλα αυτά απαιτηθεί φράγµα 
υδρατµών, η DELTA-FOL PVG συνδυάζεται άρι-
στα µε τη στεγανωτική µεµβράνη-φράγµα υδρα-
τµών DELTA-REFLEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Υλικά κατασκευής: 3 στρώσεις: 2 υφαντές  
 µη-πλεκτές στρώσεις µε 
 ενδιάµεση στεγανωτική  
 στρώση πολυαιθυλενίου 
 

Εφελκυστική αντοχή: 
• κατά µήκος:  270 Ν / 5 cm 
• εγκάρσια:      200 Ν / 5 cm 
 

Υδατοστεγανότητα:  υδατοστεγανή κατά      
 DIN EN 13111 
 

Υδρατµοπερατότητα: Sd = 3 m 
 

Σταθερότητα σε 
θερµοκρασιακή 
µεταβολή: από -40οC έως +80οC 
 

Συµπεριφορά σε 
φωτιά: αυτοσβενούµενη Β1 κατά 
 DIN 4102 
 

Βάρος: 195 g/m2 
 

Συσκευασία 
 
Ρολά των 75 m2 (1,5m x 50m). 
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