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The	mdm®NT	company	with	its	headquarters	in	Bielsko-Biała,	Po-
land has been on the market since 1995 and currently it is the 
leading	producer	of	roofi	ng	accessories.	The	company	producti	on	
faciliti	es	are	placed	in	Cieszyn,	Bielsko-Biała,	Wojciechów	and Ba-
żanowice.

The	mdm®NT	plant	in	Bielsko-Biała	produces	modern	roof	under-
lays,	vapour	barriers,	microporous	diff	usive	fi	lms,	monolithic	TPU	
fi	lms	and	roofi	ng	accessories:	tapes	for	ridges	and	chimneys,	rid-
ge	vents,	plasti	c	accessories	and	repair	tapes	for	roof	underlays,	
vapour	barriers	and	the	innovati	ve	VIRTUM®	venti	lati	on	chimney.	
The	mdm®	producti	on	facility	 in	Wojciechów	specializes	 in	pro-
ducti	on	of	a	wide	range	of	roofi	ng	accessories:	roof	valleys,	roof	
ti	le	clips,	ti	le	clamps,	snow	protecti	on	systems	and	roof	walkways.

Thanks	to	the	use	of	advanced	technologies,	mdm®NT	products	
off	er	excellent	 technical	 and	uti	lity	parameters.	 The	 company’s	
absolute	priority	 is	 the	highest	quality	of	 the	off	ered	products,	
many	of	which	have	been	internati	onally	quality	certi	fi	ed	(BBA,	
CSTB,	ZVDH).	Our	company	presented	its	products	frequently	on	
BUDMA	Internati	onal	Constructi	on	Fair	in	Poznan.	It	was	also	pre-
sent	at	the	most	 important	constructi	on	fairs	 in	Europe	-	 ‘Dach	
und	Wand’,	‘BAU’	in	Munich,	SAIE	in	Bologne,	Roof+Timber	Inter-
nati	onal	in	Stutt	gart,	Ecobuild	in	London,	BouwBeurs	in	Utrecht,	
Bati	mat	in	Paris	and	Mosbuild	in	Moscow.

The	development	of	the	company	and	the	high	quality	of	its	pro-	
ducts	are	refl	ected	in	numerous	prizes	awarded	by	independent,	
presti	gious	organisati	ons.	Among	them	the	most	precious	awards	
are:	Business	Gazelles,	 Forbes	Diamonds,	Market	 Leader	and	a		
disti	ncti	on	in	Euro	Leader	contest.

Firma	mdm®NT	 z	 siedzibą	 w	 Bielsku-Białej	 działa	 na	 rynku	 od	
1995	roku	i	obecnie	jest	wiodącym	producentem	akcesoriów	da-
chowych.	W	jej	skład	wchodzą	zakłady	produkcyjne	w	Cieszynie,	
Bielsku-Białej,	Wojciechowie	oraz	w	Bażanowicach.	

W	zakładzie	mdm®NT	w	Bielsku-Białej	wytwarzane	są	nowocze-
sne	 membrany	 dachowe,	 folie	 paroizolacyjne,	 mikroporowaty	
fi	lm	dyfuzyjny,	monolityczny	 fi	lm	 TPU	oraz	 akcesoria	 dachowe:	
taśmy	kalenicowe	i	kominowe,	wywietrzniki	kalenicowe,	akceso-
ria	z	tworzyw	sztucznych,	taśmy	reperacyjne	do	membran	i	folii	
dachowych	 oraz	 innowacyjny	 kominek	 wentylacyjny	 VIRTUM®.	
Zakład	mdm®	w	Wojciechowie	 specjalizuje	 się	w	produkcji	 sze-
rokiej	gamy	akcesoriów	dachowych:		koszy	dachowych,	spinek	do	
dachówek,	klamer	montażowych,	systemów	przeciwśniegowych	i	
elementów	komunikacji	dachowej.	

Dzięki	 stosowaniu	 zaawansowanej	 technologii,	 produkty	 md-
m®NT	charakteryzują	się	doskonałymi	parametrami	technicznymi	
i	użytkowymi.	Absolutnym	priorytetem	dla	fi	rmy	 jest	najwyższa	
jakość	 oferowanych	wyrobów,	 z	 których	wiele	 posiada	między-
narodowe	 certyfi	katy	 jakości	 (BBA,	 CSTB,	 ZVDH).	 Firma	mdm®	
wielokrotnie	 prezentowała	 się	 na	 Międzynarodowych	 Targach	
Budownictwa	Budma	w	Poznaniu.	Uczestniczyła	również	w	naj-
ważniejszych	imprezach	targowych	branży	budowlanej	w	Europie	
-	m.in.	Targi	Dach	und	Wand	oraz	Targi	BAU	w	Monachium,	SAIE	
w	Bolonii,	Roof+Timber	 Internati	onal	w	Stutt	garcie,	 Ecobuild	w	
Londynie,	BouwBeurs	w	Utrechcie,	Bati	mat	w	Paryżu,	Mosbuild	
w	Moskwie.

Rozwój	fi	rmy	i	wysoka	jakość	produktów	mdm®NT	znajdują	od-
zwierciedlenie	w	licznych	nagrodach	przyznawanych	przez	nieza-
leżne,	presti	żowe	organizacje.	Wśród	najcenniejszych	nagród	wy-
mienić	można:	Gazele	Biznesu,	Diamenty	Forbes’a,	Lider	Rynku,	
wyróżnienia	w	konkursie	Euro	Leader.

mdm®NT Sp. z o.o.
ul.	Bestwińska	143
43-346	Bielsko-Biała
tel:	33	47	94	400	|	fax:	33	47	94	513
e-mail:	biuro@mdmnt.com	|	offi		ce@mdmnt.com	

www.mdmsa.com
www.mdmnt.com
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MDM®NT TECHNOLOGIES
Thanks	to	advanced	technology	applied,	the	products	of	mdm®NT	
feature	excellent	technical	and	functi	onal	parameters.

We	are	among	the	most	technologically	advanced	companies	ope-
rati	ng	in	our	industry	all	over	the	world.

Our	company	specializes	in:
• Profi	ling	of	metals	(steel	and	aluminum)
• Laminati	on	(ultrasonic	laminati	on,	thermobonding,	glue	lami-

nati	on)
• Producti	on	of	laminates
• Injecti	on	technology
• Cast	technology
• Blown	technology.

Our	main	lines	of	business:
• Roofi	ng	components
• Roofi	ng	accessories
• Breathable underlays
• Vapour	control	layers
• Functi	onal	breathing	fi	lms	-	the	fi	lm	manufacturing	takes	pla-

ce	at	the	most	modern	manufacturing	line	in	Europe,	which	
was	 installed	 in	 the	new	plant	 (investment	executed	during	
years	2010-2012)	of	the	mdm®NT	company	in	Poland.

• Monolithic	TPU	fi	lms	–	in	2016	the	mdm®NT	company	imple-
mented	producti	on	of	TPU	fi	lms	employing.

TECHNOLOGIE MDM®NT 
Dzięki	stosowaniu	zaawansowanej	technologii,	produkty	mdm®NT	
charakteryzują	się	doskonałymi	parametrami	technicznymi	i	użytko-
wymi.

Jesteśmy	w	światowej	czołówce	najbardziej	zaawansowanych	tech-
nologicznie	fi	rm	w	swojej	branży.

Nasza	fi	rma	specjalizuje	się	w:
• Profi	lowaniu	metali	(stal	i	aluminum)
• Laminacji	(laminacja	ultradźwiękami,	thermobonding,	lamina-

cja	klejem)
• Produkcji	laminatów
• Technologii wtrysku
• Technologii	Cast
• Technologii	Blown.

Nasza	główna	działalność:
• Komponenty	dachowe
• Akcesoria	dachowe
• Membrany	paroprzepuszczalne
• Folie	paroizolacyjne
• Film	funkcyjny	PP	-	produkcja	fi	lmu	odbywa	się	na	najnowo-

cześniejszej	linii	produkcyjnej	w	Europie,	która	została	zainsta-
lowana	w	nowym	zakładzie	(inwestycja	prowadzona	w	latach	
2010-2012)	fi	rmy	mdm®NT	w	Polsce.

• Film	monolityczny	TPU	-	w	2016	roku	fi	rma	mdm®NT	wdrożyła	
unikalną	na	skalę	światową	produkcję	fi	lmów	TPU	w	techno-
logii	blown.
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i In	2016,	mdm	NT	has	implemented	a	unique	producti	on	line	
for	 all	 types	 of	monolithic	 fi	lms	 and	 functi	onal	 fi	lms	 in	 Blown	
technology.	TPU	fi	lm	(DAXALL®)	is	produced	in	the	blow	molding	
process	and	consists	of	5	layers,	each	of	which	can	have	diff	erent	
properti	es	and	perform	other	 functi	ons.	Our	 company	has	 the	
technology	and	know-how	to	create	unique	recipes	and	functi	o-
nality	that	makes	it	possible	to	produce	fi	lms	with	features	that	
meet	the	expectati	ons	of	our	customers.

The	monolithic	TPU	fi	lm	is:
• Resistant	to	very	high	temperatures	and	UV	radiati	on,
• Flexible,
• Resistant	to	many	aggressive	substances,
• Hermeti	c	for	air	and	many	other	gases	(eg.	helium	that	fi	lls	

balloons),
• Simultaneously	waterti	ght	and	vapor-permeable	(allows	the	

penetrati	on	of	water	vapor)
• Extremely	 durable	 (it	 shows	 high	 abrasion	 resistance,	

among	other	features).

The	TPU	(DAXALL®)	fi	lm	is	widely	used	in	such	industries	as:
• constructi	on	(including	roof	membranes	mdm®	Venti	a	Neo,	

mdm®	Venti	a	Magnum,	mdm®	Venti	a	Code),
• logisti	cs	and	transport,
• automoti	ve	and	aviati	on	industry,
• sport	 clothing	 and	 garment	 industry	 (accessories	 and	

sportswear,	outdoor	clothes)
• packaging,
• medical	applicati	ons,
• hospitality	industry.

The	 biggest	 advantage	 of	 roof	membranes	with	 TPU	fi	lm	 (DA-
XALL®)	 is	 their	 high	 elasti	city,	mechanical	 strength	 (for	 tearing	
and	puncturing),	extreme	resistance	to	harmful	UV	radiati	on	and	
very	high	temperatures	(up	to	120oC).

i W	2016	r.	fi	rma	mdm®NT	uruchomiła	unikalną	linię	produk-
cyjną	wszelkiego	typu	monolitycznych	fi	lmów	i	folii	funkcyjnych.	
Nowa	 linia	 wykorzystuje	 technologię	 rozdmuchu	 -	 „blown”.	
Powstający	 w	 procesie	 rozdmuchu	 fi	lm	 funkcyjny	 TPU	 (marka	
DAXALL®)	składa	się	z	5	warstw	–	każda	z	nich	może	mieć	 inne	
właściwości,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	–	może	 realizować	 inne	 funkcje.	
Receptura	oraz	grubość	fi	lmów	TPU	(DAXALL®)	dobierana	jest	w	
taki	 sposób,	 aby	w	 pełni	 spełniały	 one	 oczekiwania	wszystkich	
klientów	w	zakresie	aplikacji	gotowych	wyrobów.

Monolityczny	fi	lm	TPU	jest:	
• odporny	na	działanie	bardzo	wysokich	temperatur	oraz	pro-

mieniowania	UV,
• elastyczny,	
• odporny	na	działania	wielu	substancji	agresywnych,	
• szczelny	dla	powietrza	oraz	wielu	 innych	gazów	 (np.	 helu,	

który	wypełnia	balony),
• jednocześnie	 wodoszczelny	 i	 paroprzepuszczalny	 (pozwala	

na	przenikanie	pary	wodnej),
• ekstremalnie	wytrzymały	 	 (m.	 in.	wykazuje	wysoką	odpor-

ność	na	ścieranie).

Film	 TPU	 (DAXALL®)	 znajduje	 szerokie	 zastosowanie	 w	 takich	
branżach	jak	np.:
• budownictwo	 (m.	 in.	 w	 membranach	 dachowych	 mdm®	

Venti	a	Neo,	mdm®	Venti	a	Magnum,	mdm®	Venti	a	Code),
• logistyka	i	transport,	
• przemysł	samochodowy	i	lotniczy,	
• przemysł	sportowy	i	odzieżowy	(akcesoria	i	ubrania	sporto-

we,	out-door’owe)
• przemysł	opakowaniowy,	
• hotelarstwo	i	szpitale.

Największą	 zaletą	 membrany	 dachowych	 z	 fi	lmem	 TPU	 (DA-
XALL®)	jest	ich	wysoka	elastyczność,	wytrzymałość	mechaniczna	
(na	rozdzieranie	i	przebicie),	ekstremalna	odporność	na	działanie	
szkodliwego	promieniowania	UV	 i	bardzo	wysokich	 temperatur	
(nawet	do	120oC).

PAROPRZEPUSZCZALNY FILM MONLITYCZNY TPU
VAPOR PERMEABLE MONOLITHIC TPU FILM

1

2

DESORPCJA
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Rys.	Film	TPU	„oddycha”	dzięki	obecności	miękkich	bloków	po-
limerowych	 (2),	 które	odpowiadają	 za	 transmisję	molekuł	 pary	
wodnej.	Twarde	bloki	polimerowe	(1)	są	odpowiedzialne	za	po-
nadprzeciętne	właściwości	mechaniczne.

The	TPU	fi	lm	breathes	thanks	to	presence	of	Soft		polymer	blocks	
(2)	which	are	responsible	for	the	transmission	of	water	vapor	mo-
lecules.	Hard	polymer	blocks	are	responsible	for	above-average	
mechanical	properti	es.	

Monolityczna	struktura	paroprzepuszczalnego	fi	lmu	TPU	Daxall®.

The	monolithic	structure	of	a	vapor	permeable	TPU	Daxall	fi	lm.
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PAROPRZEPUSZCZALNY FILM MIKROPOROWATY PP
VAPOR PERMEABLE MICROPOROUS PP FILM

i The	 three-layer	 functional	 PP	film	 is	 characterized	by	 very	
high	vapor	permeability	-	Sd	in	the	range	from	0	to	0.04	[m].	The	
diffusion	of	water	vapor	is	associated	with	micropores,	which	dia-
meter	 is	several	hundred	times	smaller	than	the	diameter	of	a	
drop	of	water.	They	are	created	in	the	process	of	extrusion	during	
the	production	of	a	PP	film	with	the	addition	of	chalk.	The	micro-
porous	PP	film	is	both	watertight	and	vapor-permeable.

Microporous	mdm	film	 is	mainly	used	as	an	operational	 layer	
in	highly	permeable	roof	membranes.	It	meets	all	the	require-
ments	related	of	this	application,	the	most	important	of	which	
are:	high	UV	 resistance,	water	 resistance	and	high	vapor	per-
meability.

i Trójwarstwowy	film	funkcyjny	PP	charakteryzuje	się	bardzo	
wysoką	paroprzepuszczalnością	-	Sd	w	zakresie	od	0	do	0,04	[m].	
Za	dyfuzję	pary	wodnej	odpowiadają	mikropory,	których	średni-
ca	jest	kilkaset	razy	mniejsza	od	średnicy	kropli	wody.	Powstają	
one	w	procesie	ekstruzji	podczas	produkcji	filmu	PP	z	dodatkiem	
kredy.	Mikroporowaty	film	PP	 jest	 jednocześnie	wodoszczelny	 i	
paroprzepuszczalny.

Film	mikroporowaty	mdm	 znajduje	 zastosowanie	 głównie	 jako	
warstwa	funkcyjna	w	wysokoparoprzepuszczalnych	membranach	
dachowych.	Spełnia	wszystkie	wymogi	związane	z	tą	aplikacją,	z	
których	najistotniejsze	to:	duża	odporność	na	UV	oraz	wodood-
porność	i	wysoka	paroprzepuszczalność.

1 2

3

Rys.	Film	PP	„oddycha”	dzięki	swojej	mikroporowatej	strukturze	
–	molekuły	pary	wodnej	przenikają	przez	mikropory	zawarte	w	
strukturze	filmu.
Ad.	1	-	Krople	wody	200-2500	µm
Ad.	2	-	Molekuły	pary	wodnej	0,0004	µm
Ad.	3	-	Mikropory	0,5-2	µm

PP	film	„breathes”	thanks	to	its	microporous	structure	-	the	mo-
lecules	of	water	vapor	penetrate	through	the	micropores	conta-
ined	in	the	film	structure.
Ad.	1	-	Water	drops	200-2500	μm
Ad.	2	-	Water	vapor	molecules	0.0004	μm
Ad.	3	-	Micropores	0.5-2	μm

Mikroporowata	struktura	paroprzepuszczalnego	filmu	PP.

Microporous	structure	of	a	vapor	permeable	PP	film.
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FILM PAROIZOLACYJNY
VAPOR BARRIER FILM

i One	of	the	key	product	groups	included	in	the	mdm®NT	off	er	
are	 foils	produced	with	a	vapor	barrier	fi	lm.	They	 regulate	 the	
fl	ow	of	water	vapor	and	are	a	necessary	protecti	on	from	moistu-
re	for	roofs	and	fl	oors.

These	products	are	available	in	two	versions:
• Monolithic	foil
• Laminate	(non-woven	fabric	+	vapor	barrier	fi	lm)

There	are	several	methods	of	producing	a	vapor	barrier	fi	lm,	the-
refore	foil	types:
• Film	made	of	LDPE	polyethylene	fi	lm
• Film	made	of	polypropylene	PP	fi	lm	that	undergoes	thermal	

laminati	on	process	with	polypropylene	nonwovens
• Metalized	 fi	lm	made	 of	 polypropylene	 PP	 fi	lm,	 laminated	

with	non-woven	polypropylene	PP,	also	by	means	of	ther-
mal	laminati	on

VERSO	foils,	in	which	a	vapor	barrier	fi	lm	is	used,	are	intended	
for	making	a	 vapor	barrier	 in	 the	 constructi	on	of	 roofs,	walls	
and	ceilings.	These	fi	lms	can	also	provide	an	excellent	anti	-mo-
isture	 layer,	 including	various	 types	of	fl	oor	coverings.	What’s	
more,	the	use	of	a	vapor	barrier	fi	lm	is	also	necessary	to	main-
tain	adequate	roof	protecti	on	against	moisture.	Characteristi	c	
features	of	products	 from	this	product	group	 is	high	water	ti	-
ghtness	and	vapor	ti	ghtness,	which	is	manifested	by	high	values	
of	the	water	vapour	transmission	properti	es	(Sd)	-	in	the	range	
from	a	few	to	even	a	hundred	meters.

i W	ofercie	mdm®NT	jedną	z	kluczowych	grup	produktowych	
są	folie	wytwarzane	z	użyciem	fi	lmu	paroizolacyjnego.	Regulują	
one	przepływ	pary	wodnej	 i	stanowią	m.in.	niezbędną	ochronę	
dachu	i	podłóg	przed	wilgocią.

Wyroby	te	są	dostępne	w	dwóch	wersjach:
• Folia	monolityczna
• Laminat	(włóknina	+	fi	lm	paroizolacyjny)

Wyróżnić	można	kilka	metod	produkcji	fi	lmu	paroizolacyjnego,	a	
co	za	tym	idzie,	rodzajów	folii:
• Film	z	folii	polietylenowej	LDPE	
• Film	z	folii	polipropylenowej	PP,	który	przechodzi	proces	la-

minacji	termicznej	z	włókninami	polipropylenowymi
• Metalizowany	fi	lm	z	folii	polipropylenowej	PP,	laminowany	z	

włókniną	polipropylenową	PP,	również	za	pomocą	laminacji	
termicznej

Folie	VERSO,	w	których	stosuje	się	fi	lm	paroizolacyjny,	przezna-
czone	są	przede	wszystkim	do	wykonywania	izolacji	paroszczelnej	
w	konstrukcji	dachów,	ścian	oraz	stropów.	Folie	te	stanowić	mogą	
też	 doskonałą	 warstwę	 przeciwwilgociową	 m.in.	 pod	 różnego	
rodzaju	 podłogi,	 posadzki,	wylewki.	 Co	więcej,	 stosowanie	 folii	
paroizolacyjnej	jest	również	konieczne	do	zachowania	odpowied-
niej	ochrony	dachu	przed	wilgocią.	Cechami	charakterystycznymi	
wyrobów	z	 tej	 grupy	produktowej	 jest	wysoka	wodoszczelność	
oraz	 paroszczelność,	 co	 przejawia	 się	 wysokimi	 wartościami	
współczynnika	równoważnej	dyfuzyjnie	grubości	powietrza(Sd)	–	
w	zakresie	od	kilku	do	nawet	stu	metrów.

Standard Top

Reflex eco Reflex plus

b

c

a

Sd,i	[m]

Sd,e	[m]

Film	paroizolacyjny	reguluje	przepływ	pary	wodnej.

The	vapor	barrier	fi	lm	regulates	the	fl	ow	of	water	vapor.

Rys.	 Możliwe	 zagrożenie	 rosą	 dachów	 niewentylowanych	 przy	
rozmaitych	wartościach	Sd	wewnątrz	i	na	zewnątrz	(warunki	kli-
matyczne,	metody	obliczeniowe	DIN	4108;	Sd,e	-	membrana,	Sd,i	
-	paroizolacja).

a - brak rosy
b	-	rosa	wysycha	następnego	lata
c	-	pełne	wysychanie	rosy	niezapewnione

Źródło:	„Atlas	dachów.	Dachy	spadziste.”,	str.	244,	przekład	z	ory-
ginału	niemieckiego,	wydanie	polskie	z	2005	r.

Possibility	of	dew	on	non-venti	lated	roofs	with	various	Sd	values	
inside	and	outside	(climati	c	conditi	ons,	calculati	on	methods	DIN	
4108,	Sd,	e	-	membrane,	Sd,i	-	vapor	barrier).

a - no dew
b	-	the	dew	dries	in	the	next	summer
c - full drying of the dew not ensured

Source:	„Atlas	dachów.	Dachy	spadziste.”,	p.	244,	translati	on	from	
the	original	German,	Polish	editi	on	from	2005.
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WŁÓKNINY 
NON-WOVENS

i The	main	goal	and	philosophy	of	our	company,	from	its	very	
beginning,	is	to	satisfy	all	expectations	of	our	demanding	clients.	
To	meet	these	expectations,	mdm®NT	continuously	monitors	the	
market	and	regularly	carries	out	new	investments	to	develop	our	
machinery	and	to	provide	our	customers	with	the	latest	techno-
logy	that	guarantees	superior	quality	at	a	competitive	price.

The	new	spunbond	production	line	is	part	of	the	above-mentio-
ned	company	philosophy,	and	because	environmental	protection	
is	equally	important	to	us,	we	have	included	additional	peripheral	
equipment	in	the	investment	-	thanks	to	them	we	have	elimina-
ted	undesirable	post-production	waste,	 therefore	we	are	 redu-
cing	CO2	emissions	to	the	atmosphere.	

Depending	on	the	thickness	and	raw	material	used	in	the	produc-
tion	process	 -	nonwovens	can	be	divided	 into	 several	different	
product	groups.	Products	designed	for	technical	applications	are	
characterized	by	higher	surface	density,	 therefore	are	more	re-
sistant	to	mechanical	damage	(tearing	and	stretching).

Advance	production	 technology	 enabled	 to	 eliminate	 the	time	
consuming	 process	 of	 weaving	 fibers	 while	 maintaining	 very	
good	strength	properties	of	the	obtained	nonwoven	fabric.

The	nonwoven	fabric	produced	by	the	mdm®NT	company,	in	ad-
dition	to	technical	applications	 (eg	 in	roofing	membranes),	can	
also	be	used	in	the	production	of	hygenic	and	clothing	products,	
the	production	of	packaging,	furniture,	mattresses	and	mainte-
nance	of	the	vegetable	and	fruit	crops.	

Available	colors	in	the	mdm®NT	offer:

i Głównym	celem	 i	 filozofią	firmy	mdm®NT,	od	początku	 jej	
istnienia,	jest	zaspokajanie	wszystkich	oczekiwań	naszych	wyma-
gających	 klientów.	 Aby	móc	 sprostać	 tym	 oczekiwaniom	 firma	 
mdm®NT	stale	monitoruje	rynek	i	regularnie	przeprowadza	nowe	
inwestycje	mające	na	celu	rozwój	naszego	parku	maszynowego	
i	 zagwarantowanie	 naszym	 klientom	 produktów	 wykonanych	
zgodnie	 z	 najnowszymi	 technologiami,	 gwarantującymi	 ponad-
przeciętną	jakość	przy	zachowaniu	konkurencyjnej	ceny.

Wprowadzona	 przez	 nas	 nowa	 linia	 do	 produkcji	włóknin	 typu	
spunbond,	wpisuje	się	w	wyżej	wymienioną	filozofię	firmy,	a	po-
nieważ	ochrona	środowiska	naturalnego	jest	dla	nas	równie	waż-
na,	 to	 uwzględniliśmy	 w	 inwestycji	 dodatkowe	 specjalistyczne	
urządzenia	peryferyjne	-	dzięki	którym	wyeliminowaliśmy	niepo-
żądane	odpady	poprodukcyjne,	a	co	za	tym	idzie	ograniczyliśmy	
emisję	CO2	do	atmosfery.	

W	zależności	od	grubości	oraz	wykorzystanego	w	procesie	pro-
dukcji	surowca	-	włókniny	można	podzielić	na	kilka	różnych	grup	
produktowych.	Produkty	z	przeznaczeniem	do	zastosowań	tech-
nicznych	charakteryzuje	się	większą	gramaturą,	a	co	za	tym	idzie	
są	bardziej	odporne	na	uszkodzenia	mechaniczne	(rozdzieranie	i	
rozciąganie).

Zaawansowana	technologia	produkcji	pozwoliła	nam	na	wyelimi-
nowanie	czasochłonnego	procesu	tkania	włókien	przy	jednocze-
snym	zachowaniu	bardzo	dobrych	właściwości	wytrzymałościo-
wych	otrzymanej	włókniny.

Produkowane	przez	firmę	mdm®NT	włókniny,	oprócz	zastosowań	
technicznych	(np.	w	membranach	dachowych)	mogą	być	wyko-
rzystywane	także	podczas:	wytwarzania	produktów	higieniczno-
-sanitarnych	i	odzieżowych,	produkcji	opakowań,	mebli,	matera-
cy	oraz	upraw	warzyw	i	owoców.

Dostępne	kolory	w	ofercie	mdm®NT:

biały • white szary • grey czarny • black zielony • green niebieski • blue
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mdm®NT membranes 
-	a	modern	solution	for	building	a	house.

Roofing	membranes	(roofing	foils)	are	a	modern,	commonly	used	
material,	replacing	roofing	felt	 laid	for	roofing	purposes.	Mem-
branes	are	easier	to	arrange,	cheaper	and	lighter,	and	thanks	to	
their	properties,	they	effectively	protect	the	attic	and	the	thermal	
insulation	layer	against	moisture,	wind	and	dust,	as	well	as	aga-
inst	leaks	that	occur	as	a	result	of	damage	of	the	roofing.	They	
can	also	be	successfully	used	as	house	wraps.

Membranes	 are	 technologically	 advanced	 products.	 The	 heart	
of the mdm®	 membranes	 is	 the	 so-called	 functional	 film	 (mi-
croporous	PP	or	monolithic	TPU	DAXALL®),	which	has	diffusion	
properties	 (water	 vapor	 permeability)	 and	 is	watertight	 at	 the	
same	time.	Thanks	to	it,	every	mdm®NT	membrane	„breathes”	
-	it	allows	the	evaporation	of	moisture	accumulated	in	the	struc-
ture	during	the	construction	and	released	by	building	materials	
for	many	months	after	the	building	is	put	into	use.

The	vapor	permeability	of	membranes	is	determined	by	the	Sd	
parameter.	The	Sd	value	for	a	given	membrane	refers	to	the	thick-
ness	of	the	air	layer	(expressed	in	meters)	with	the	same	vapor	
permeability	as	 this	membrane.	For	example,	 roof	membranes	
with	Sd	=	0.02	[m]	have	the	same	negligible	diffusion	resistance	
as	an	air	layer	with	a	thickness	of	2	centimeters.	At	the	same	time,	
due	to	its	watertightness,	the	mdm	membranes	provide	effective	
protection	against	rain	and	snow	blown	under	the	roofing.
mdm®	 Ventia	 and	 Vaxo	membranes	 are	 a	 perfect	 solution	 for	
building	a	house.	Thanks	to	its	high	vapor	permeability	(Sd	from	
0.02	to	0.15	[m])	they	can	be	used	directly	on	the	thermal	insula-
tion	layer	(without	the	need	for	a	ventilation	gap).	In	addition,	se-
lected	membranes	can	be	laid	directly	on	roofs	with	full	boarding.	

Highly	qualified	mdm®NT	staff	is	constantly	working	on	develo-
ping	new	and	improving	existing	products	-	an	example	of	which	
is	 the	 creation	of	new	generation	 roof	membranes	 -	with	TPU	
Daxall®	monolithic	film	(membranes:	mdm®	Ventia	Neo,	mdm® 
Ventia	Magnum	and	mdm®	Ventia	Code).
Thanks to constant quality control carried out by independent 
institutions	in	the	country	and	abroad,	our	membranes	meet	the	
EU	 requirements	 (CE	mark),	 the	 Central	 Union	 of	German	Ro-
ofers	(ZVDH),	the	British	Board	of	Agrément	(BBA)	and	the	French	
Scientific	and	Technical	Center	for	Building	(CSTB).	Some	of	the	
are	constantly	cooperating	with	mdm®NT	and	controling	the	pro-
cess	of	manufacturing	roofing	membranes.

Trust	the	highest	quality	–	use	the	benefits	of	our	membranes!

 
Marking	explanation:	

Membrane	with	monolithic	TPU	film

Membrane	with	microporous	film

Membrane	with	reinforced	PP	mesh

Membrany mdm®NT
- nowoczesne rozwiązanie przy budowie domu.

Membrany	 dachowe,	 zwane	 popularnie	 foliami	 dachowymi,	 są	
nowoczesnym,	powszechnie	stosowanym	materiałem,	zastępują-
cym	papę	układaną	pod	docelowe	pokrycie	dachowe.	Membrany	
są	łatwiejsze	do	ułożenia,	tańsze	i	lżejsze,	a	dzięki	swoim	właści-
wościom	 skutecznie	 zabezpieczają	 poddasze	 i	 warstwę	 izolacji	
termicznej	przed		wilgocią,	wiatrem	i	kurzem,	a	także	przed	prze-
ciekami	pojawiającymi	się	w	wyniku	uszkodzenia	pokrycia	dacho-
wego.	Z	powodzeniem	mogą	być	stosowane	także	w	ścianach	w	
budownictwie	szkieletowym	(tzw.	house	wraps).

Membrany	to	produkty	zaawansowane	technologicznie.	Sercem	
membran	mdm®	jest	tzw.	film	funkcyjny	(mikroporowaty	PP	lub	
monolityczny	TPU	DAXALL®),	który	posiada	właściwości	dyfuzyjne	
(zdolność	do	przepuszczania	pary	wodnej)	i	wodoszczelne.	Dzięki	
niemu	każda	membrana	mdm	„oddycha”	-	umożliwia	odparowy-
wanie	 wilgoci	 nagromadzonej	 w	 konstrukcji	 podczas	 budowy	 i	
uwalnianej	przez	materiały	budowlane	jeszcze	przez	wiele	miesię-
cy	po	oddaniu	budynku	do	użytkowania.	

Paroprzepuszczalność	membran	określa	 się	 za	pomocą	parame-
tru	Sd.	Wartość	Sd	dla	danej	membrany	odnosi	 się	do	grubości	
warstwy	 powietrza	 (wyrażonej	 w	 metrach)	 o	 takiej	 samej	 pa-
roprzepuszczalności	jak	ta	membrana.	Dla	przykładu,	membrany	
dachowe	o	Sd=0,02	[m]	stawiają	taki	sam	znikomy	opór	dyfuzyjny	
jak	warstwa	powietrza	o	grubości	2	centymetrów.	Jednocześnie,	
dzięki	swojej	wodoszczelności,	membrany	mdm	stanowią	skutecz-
ne	zabezpieczenie	przed	deszczem	i	śniegiem	podwiewanym	pod	
pokrycie	dachowe.
Membrany	mdm®	Ventia	 i	 Vaxo®	 stanowią	 idealne	 rozwiązanie	
przy	budowie	domu.	Dzięki	wysokiej	paroprzepuszczalności	(Sd	od	
0,02	do	0,15	[m])	można	je	stosować	bezpośrednio	na	warstwie	
termoizolacji	 (bez	 konieczności	 stosowania	 szczeliny	wentylacyj-
nej).	 Dodatkowo	 –	 wybrane	membrany	można	 układać	 bezpo-
średnio	na	pełnym	deskowaniu.	

Wysoko	 wykwalifikowany	 personel	 mdm®NT	 stale	 pracuje	 nad	
rozwojem	nowych	i	udoskonalaniem	obecnych	produktów	–	cze-
go	przykładem	jest	powstanie	membran	dachowych	nowej	gene-
racji	 –	 z	monolitycznym	 filmem	 TPU	Daxall	 (membrany:	mdm®	
Ventia	Neo,	mdm®	Ventia	Magnum	oraz	mdm®	Ventia	Code).
Dzięki	stałej	kontroli	 jakości	prowadzonej	przez	niezależne	 insty-
tucje	w	kraju	i	za	granicą,	nasze	membrany	spełniają	wymogi	UE	
(posiadają	oznaczenie	CE),	Centralnego	Związku	Niemieckich	De-
karzy	(ZVDH),	brytyjskiej	instytucji	certyfikującej	(BBA)	oraz	fran-
cuskiego	Budowlanego	Instytutu	Naukowo-Technicznego	(CSTB).	
Wybrane	z	nich	w	stały	sposób	współpracują	z	firmą	mdm®NT	i	
kontrolują	proces	wytwarzania	membran	dachowych.

Zaufaj	najwyższej	jakości	-	wykorzystaj	zalety	naszych	membran!

Wyjaśnienie	oznakowania:

	 Membrana	z	monolitycznym	filmem	TPU

	 Membrana	z	filmem	mikroporowatym

	 Membrana	z	siatką	wzmacniającą	PP
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MEMBRANA MDM® VENTIA NEO 200
MDM® VENTIA NEO 200 ROOF UNDERLAY

i Dwuwarstwowa	membrana	dachowa	z	warstwą	termoplastycznego	poliu-
retanu	(TPU	DAXALL®),	który	charakteryzuje	się	bardzo	dużą	odpornością	na	
szkodliwe	działanie	promieni	UV	(dopuszczalna	ekspozycja	–	do	6	miesięcy)	i	
wpływ	ekstremalnie	wysokich	temperatur	-	do 120°C.

Zaawansowany	technologicznie	fi	lm	TPU	gwarantuje	niezwykle	wysoką	odpor-
ność	membrany	na	rozciąganie	i	rozdzieranie	co	pozytywnie	wpływa	na	bezpie-
czeństwo	i	tempo	pracy	dekarza.	Dzięki	swojej	elastyczności	membrana	dosko-
nale	przylega	do	podłoża	-	jest	łatwo	formowalna	w	koszach	i	narożach	dachu.

Membrana	„oddycha”	-	umożliwia	odparowywanie	wilgoci	nagromadzonej	w	
konstrukcji	 dachu	 podczas	 budowy	 i	 uwalnianej	 przez	materiały	 budowlane	
jeszcze	przez	wiele	miesięcy	po	oddaniu	budynku	do	użytkowania.	Unikalne	
wykonanie	brzegów	membrany	od	wewnętrznej	strony	dodatkowo	zabezpie-
cza	włókninę	przed	wnikaniem	wilgoci	na	zakładkach.

Dla	ułatwienia	pracy	mdm®	Venti	a	Neo	200	oferowana	jest	z	jednym	(T),	bądź	
dwoma	(TT)	niezwykle	mocnymi	paskami	klejącymi.

Specjalnie	zaprojektowany	nadruk	ułatwiający	perfekcyjne	przycięcie	membra-
ny.

Wyniki	badania	palności(EN	11925-2)	wyrobu	mdm®	Venti		a	Neo:
• B-s1,d0 -	gdy	mocowana	jest	bezpośrednio	do	elementów	o	klasach	reak-

cji	na	ogień	A1	lub	A2	lub	w	dowolnej	odległości	od	nich
• D-s2, d0	-	gdy	jest	mocowana	bezpośrednio	do	elementów	drewnianych	i	

drewnopodobnych	lub	w	dowolnej	odległości	od	nich.
Membrana	sama	się	nie	pali,	ale	topnieje	pod	wpływem	ciepła	wydzielanego	
przez	rozpowszechniający	się	płomień.

y Materiał:	włóknina	poliestrowa	połączona	z	fi	lmem	poliuretanowym.

i Two-layer	roof	membrane	with	a	layer	of	thermoplasti	c	polyurethane	(TPU	
DAXALL®)	 characterized	by	very	good	 resistance	 to	harmful	eff	ect	of	UV	 ra-
diati	on	(acceptable	exposure	–	up	to	6	months)	and	impact	of	extremely	high	
temperatures up to 120°C.

The	 technologically	 advanced	 TPU	 fi	lm	 ensures	 very	 high	 resistance	 of	 the	
membrane	 to	 stretching	and	 tearing,	which	has	a	positi	ve	 impact	on	 safety	
and	rate	of	the	roofer’s	work.	Thanks	to	its	elasti	city,	the	membrane	adheres	
perfectly	to	the	substrate	–	it	is	easily	mouldable	in	roof	valleys	and	corners.

The	membrane	“breathes”	–	it	enables	evaporati	on	of	moisture	that	is	accu-
mulated	within	the	roof	structure	during	constructi	on	and	is	released	by	the	
constructi	on	materials	 for	many	months	aft	er	 the	building	 is	commissioned.	
The	unique	executi	on	of	membrane	edges	on	the	 internal	side	provides	ad-
diti	onal	protecti	on	for	the	non-woven	fabric	against	penetrati	on	by	moisture	
on	the	folds.

In	order	to	make	the	work	easier,	mdm®	Venti	a	Neo	200	membrane	is	off	ered	
in	a	version	with	two	integrated	adhesion	strips	(TT),	or	one	(T).

A	specially	designed	print	makes	it	easier	to	cut	the	membrane	to	size	perfectly.

Results	of	the	fl	ammability	test(EN	11925-2)	of	the	mdm®	Venti	a	Neo	product:
• B-s1, d0	-	when	fastened	directly	to	elements	with	reacti	on	to	fi	re	A1	or	

A2	or	at	any	distance	from	them
• D-s2, d0	-	when	att	ached	directly	to	wooden	and	wood-like	elements	or	

at	any	distance	from	them.
The	membrane	does	not	burn	itself,	but	it	melts	due	to	the	heat	released	by	
the	spreading	fl	ame.

y Material:	non-woven	polyester	fabric	combined	with	polyurethane	fi	lm.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
1725	m²	/	23	rol. 1540x1170x1300	mm

KLEJENIE • GLUE	LAMINATION

 reakcja na ogień | reacti on to fi re: B-s1,d0; ZVDH

Dzięki	 zastosowaniu	 technologii	 laminowania	 kle-
jem,	włókna	 z	 tkaniny	 igłowanej	 są	 równomiernie	
wygładzone	i	nie	ingerują	w	warstwę	funkcyjną	jak	
w	przypadku	technologii	wylewania	na	ciepło	war-
stwy	TPU.
Technologia	laminacji	klejem	(mdm®	Venti	a	NEO):
• jednorodna	grubość	TPU
• produkt	najwyższej	jakości
Technologia	wylewania	na	ciepło	warstwy	TPU	
(konkurencja):
• włókna	naruszają	strukturę	TPU
• możliwość	przecieków.

Thanks	to	the	use	of	adhesive	laminati	ng	technolo-
gy,	fi	bers	from	the	needled	fabric	are	evenly	smo-
othed	 and	 they	 do	not	 interfere	 in	 the	 functi	onal	
layer as in the case of the technology of pouring a 
hot	TPU	layer.
Laminati	ng	technology	(mdm®	Venti	a	NEO):
• Uniform	thickness	of	TPU
• The highest quality product
Technology	of	pouring	a	hot	TPU	layer	
(competi	ti	on):
• Fibers	violate	the	TPU	structure
• Possibility	of	leaks
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MEMBRANA MDM® VENTIA NEO 170
MDM® VENTIA NEO 170 ROOF UNDERLAY

i Dzięki	 swojej	 niezwykłej,	 dwuwarstwowej	 budowie	 (paroprzepuszczalny	
fi	lm	TPU	DAXALL®	połączony	z	włókniną	techniczną	o	zdolnościach	absorpcyj-
nych)	membrana	„oddycha”	-	umożliwia	odparowywanie	wilgoci	nagromadzo-
nej	w	konstrukcji	dachu	podczas	budowy	i	uwalnianej	przez	materiały	budowla-
ne	jeszcze	przez	wiele	miesięcy	po	oddaniu	budynku	do	użytkowania.

Wysokie	parametry	techniczne	-	membrana	klasy	premium.	Bardzo	duża	od-
porność	na	procesy	starzenia.

Unikalne	wykonanie	brzegów	membrany	od	wewnętrznej	 strony	dodatkowo	
zabezpiecza	włókninę	przed	wnikaniem	wilgoci	na	zakładkach.

Venti	a	Neo	170	oferowana	jest	z	jednym,	niezwykle	mocnym	paskiem	klejącym	
(T).	Wystająca	na	brzegach	warstwa	fi	lmu	monolitycznego	jest	pokryta	klejem	
co	dodatkowo	zabezpiecza	włókninę	przed	wnikaniem	wilgoci	na	zakładkach.

Specjalnie	zaprojektowany	nadruk	ułatwiający	perfekcyjne	przycięcie	membra-
ny.

Wyniki	badania	palności(EN	11925-2)	wyrobu	mdm®	Venti		a	Neo:
• B-s1,d0 -	gdy	mocowana	jest	bezpośrednio	do	elementów	o	klasach	reak-

cji	na	ogień	A1	lub	A2	lub	w	dowolnej	odległości	od	nich
• D-s2, d0	-	gdy	jest	mocowana	bezpośrednio	do	elementów	drewnianych	i	

drewnopodobnych	lub	w	dowolnej	odległości	od	nich.
Membrana	sama	się	nie	pali,	ale	topnieje	pod	wpływem	ciepła	wydzielanego	
przez	rozpowszechniający	się	płomień.

y Materiał:	włóknina	poliestrowa	połączona	z	fi	lmem	poliuretanowym.

i Thanks	to	its	unique	two-layer	structure	(vapour-permeable	TPU	DAXALL® 
fi	lm	combined	with	 technical	non-woven	 fabric	with	absorpti	ve	properti	es),	
the	membrane	“breathes”	–	it	enables	evaporati	on	of	moisture	that	is	accu-
mulated	within	the	roof	structure	during	constructi	on	and	is	released	by	the	
constructi	on	materials	for	many	months	aft	er	the	building	is	commissioned.

High	quality	parametres	–	premium	class	membrane.	Very	high	resistance	to	
the	aging	processes.

The	unique	executi	on	of	membrane	edges	on	the	 internal	side	provides	ad-
diti	onal	protecti	on	for	the	non-woven	fabric	against	penetrati	on	by	moisture	
on	the	folds.

mdm® Venti	a	Neo	170	membrane	is	off	ered	with	a	single,	very	strong	adhesion	
strip	(T).	The	monolithic	fi	lm	layer	protruding	on	the	edges	is	covered	with	an	
adhesive,	which	provides	additi	onal	protecti	on	for	the

A	specially	designed	print	makes	it	easier	to	cut	the	membrane	to	size	perfectly.

Results	of	the	fl	ammability	test(EN	11925-2)	of	the	mdm®	Venti	a	Neo	product:
• B-s1, d0	-	when	fastened	directly	to	elements	with	reacti	on	to	fi	re	A1	or	

A2	or	at	any	distance	from	them
• D-s2, d0	-	when	att	ached	directly	to	wooden	and	wood-like	elements	or	

at	any	distance	from	them.
The	membrane	does	not	burn	itself,	but	it	melts	due	to	the	heat	released	by	
the	spreading	fl	ame.

y Material:	non-woven	polyester	fabric	combined	with	polyurethane	fi	lm.

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
1725	m²	/	23	rol. 1540x1170x1300	mm

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

KLEJENIE • GLUE	LAMINATION

 reakcja na ogień | reacti on to fi re: B-s1,d0; ZVDH

Dzięki	 zastosowaniu	 technologii	 laminowania	 kle-
jem,	włókna	 z	 tkaniny	 igłowanej	 są	 równomiernie	
wygładzone	i	nie	ingerują	w	warstwę	funkcyjną	jak	
w	przypadku	technologii	wylewania	na	ciepło	war-
stwy	TPU.
Technologia	laminacji	klejem	(mdm®	Venti	a	NEO):
• jednorodna	grubość	TPU
• produkt	najwyższej	jakości
Technologia	wylewania	na	ciepło	warstwy	TPU	
(konkurencja):
• włókna	naruszają	strukturę	TPU
• możliwość	przecieków.

Thanks	to	the	use	of	adhesive	laminati	ng	technolo-
gy,	fi	bers	from	the	needled	fabric	are	evenly	smo-
othed	 and	 they	 do	not	 interfere	 in	 the	 functi	onal	
layer as in the case of the technology of pouring a 
hot	TPU	layer.
Laminati	ng	technology	(mdm®	Venti	a	NEO):
• Uniform	thickness	of	TPU
• The highest quality product
Technology	of	pouring	a	hot	TPU	layer	
(competi	ti	on):
• Fibers	violate	the	TPU	structure
• Possibility	of	leaks
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MEMBRANA MDM® VENTIA MAGNUM 506
MDM® VENTIA MAGNUM 506 ROOF UNDERLAY

i Czterowarstwowa,	dyfuzyjna	membrana	dachowa	o	gramaturze	ok.	170	g/
m2,	budowana	na	bazie	laminatu	zawierającego	2	warstwy	włókniny	polipro-
pylenowej	oraz	film	funkcyjny,	została	wyposażona	w	dodatkową	czwartą	war-
stwę	wzmacniającej	siatki	PP,	której	zastosowanie	znacząco	poprawiło	odpor-
ność	naszych	produktów	na	rozciąganie	i	rozdzieranie.	Gwarantuje	to	nie	tylko	
pewności	dobrze	wykonanej	i	trwałej	izolacji,	lecz	przede	wszystkim	poprawia	
bezpieczeństwo	i	skraca	czas	pracy	dekarza..	Jej	zalety	to	duża	wytrzymałość	i	
bardzo	dobra	paroprzepuszczalność	-	współczynnik	Sd=0,08	m.	

Dzięki	swojej	wzmocnionej	budowie,	membrany	dachowe	mdm®	Venti	a	MA-
GNUM	zapewniają	nie	 tylko	większe	bezpieczeństwo	dekarzy	 (np.	w	sytuacji	
przypadkowego	nastąpienia	na	poszycie	membrany),	lecz	również	zapewniają	
większą	wytrzymałość	na	uszkodzenia	mechaniczne	produktu	 (rozdzieranie	 i	
rozciąganie),	minimalizując	tym	samym	odpad	powstały	podczas	budowy.

Membrana	mdm®	 Venti	a	Magnum	 została	 wyposażona	 w	 ultranowoczesny	
Film	funkcyjny	z	termoplastycznego	poliuretanu	–	DAXALL®,	który	charaktery-
zuje	się	bardzo	dużą	odpornością	na	szkodliwe	działanie	promieni	UV	(dopusz-
czalna	ekspozycja	do	6	m-cy)	oraz	wpływ	ekstremalnie	wysokich	temperatur	
(nawet	do	120oC).	Zawansowany	technologicznie	fi	lm	TPU,	zapewnia	membra-
nie	elastyczność,	dzięki	której	doskonale	przylega	ona	do	podłoża	i	jest	łatwo	
formowalna	w	koszach	i	narożach	dachu.	

Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.	

Membrana	zgodna	z	normą	DIN	4426.

mdm®	Venti	a	Magnum	510	dostępna	na	zapytanie.

y Materiał:	polipropylen/poliuretan,	z	wartstwą	wzmacniającej	siatki.

i A	four-layer,	diff	usion	roofi	ng	membrane	with	a	surface	density	of	approx.	
170	g/m2,	built	on	the	basis	of	a	laminate	containing	2	layers	of	nonwoven	poly-
propylene	and	a	functi	onal	fi	lm,	has	been	equipped	with	a	reinforced	PP	mesh	
additi	onal	 fourth	 layer,	 the	use	of	which	signifi	cantly	 improved	the	resistan-
ce	of	our	products	for	stretching	and	tearing.	It	guarantees	not	only	certainty	
of	well-made	and	durable	insulati	on,	but	above	all	it	improves	safety	and	the	
work	ti	me	of	the	roofer.	Its	advantages	are	high	durability	and	very	good	vapor	
permeability	-	Sd	=	0.08	m.	

Thanks	to	its	reinforced	constructi	on,	mdm®	roofi	ng	membranes	Venti	a	MA-
GNUM	provide	not	only	greater	security	for	roofers	(eg	in	the	event	of	acciden-
tal	standing	on	the	membrane	surface),	but	also	provide	greater	resistance	to	
mechanical	damage	of	the	product	(tearing	and	stretching),	therefore	minimi-
zing	the	waste	generated	during	constructi	on.

The	mdm®	Venti	a	Magnum	membrane	is	equipped	with	an	ultramodern	func-
ti	on	fi	lm	made	of	thermoplasti	c	polyurethane	-	DAXALL®,	which	is	characteri-
zed	by	very	high	resistance	to	harmful	UV	rays	(admitt	ed	total	exposure	up	to	
6	months)	and	the	impact	of	extremely	high	temperatures	(up	to	120oC).	Tech-
nologically	advanced	TPU	fi	lm	provides	fl	exibility	to	the	membrane,	thanks	to	
which	it	adheres	perfectly	to	the	ground	and	is	easily	moldable	in	roof	valleys	
and	corners	of	the	roof.	

Can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.	

The	membrane	meets	the	requirements	of	DIN	4426.

mdm® Venti	a	Magnum	510	available	on	request.

y Material:	polipropylen/polyurethane	with	reinforcement	mesh.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

TPU DAXALL®; MD/CD=600 N/50mm

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2025	m²	/	27	rol. 1540x1170x1300	mm

1

23

4

Ad.	1	-	włóknina
Ad.	2	-	monolityczny	fi	lm	TPU
Ad.	3	-	siatka	wzmacniająca
Ad.	4	-	włóknina

Ad.	1	-	non-woven	fabric
Ad.	2	-	monolithic	TPU	fi	lm
Ad.	3	-	reinforced	mesh
Ad.	4	-	non-woven	fabric
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MEMBRANA MDM® VENTIA MAGNUM 306
MDM® VENTIA MAGNUM 306 ROOF UNDERLAY

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

TPU DAXALL®; MD=450 N/50mm

i Najwyższej	klasy	dyfuzyjna	membrana	dachowa,	czterowarstwowa,	o	gra-
maturze	ok.	130	g/m²	i	współczynniku	Sd=0,08	m.	Wyposażona	w	dodatkową	
czwartą	warstwę	wzmacniającej	siatki	PP,	której	zastosowanie	znacząco	popra-
wiło	odporność	naszych	produktów	na	rozciąganie	i	rozdzieranie	co	zwiększa	
bezpieczeństwo	dekarzy	(np.	w	sytuacji	przypadkowego	nastąpienia	na	poszy-
cie	membrany).

Sercem	membrany	jest	fi	lm	funkcyjny	z	termoplastycznego	poliuretanu	–	DA-
XALL®,	który	charakteryzuje	się	bardzo	dużą	odpornością	na	szkodliwe	działa-
nie	promieni	UV	(dopuszczalna	ekspozycja	do	6	m-cy)	oraz	wpływ	ekstremalnie	
wysokich	 temperatur	 (nawet	do	120oC).	 Zapewnia	membranie	 elastyczność,	
dzięki	której	doskonale	przylega	ona	do	podłoża	i	jest	łatwo	formowalna	w	ko-
szach	i	narożach	dachu.

Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.	

mdm®	Venti	a	Magnum	310	dostępna	na	zapytanie.

y Materiał:	polipropylen/poliuretan,	z	wartstwą	wzmacniającej	siatki.

i Top-class	diff	usion	roofi	ng	membrane,	four-layers,	with	a	surface	density	
of	approx.	130	g	/	m²	and	Sd	rati	o	=	0.08	m.	The	additi	onal	fourth	layer	of	rein-
forced	PP	mesh	signifi	cantly	improves	the	resistance	of	our	products	to	tensile	
and	tearing	which	increases	the	safety	of	roofers(e.g.	in	the	event	of	accidental	
standing	on	the	membranes	cover).

The	core	of	the	membrane	is	a	functi	onal	fi	lm	made	of	thermoplasti	c	polyu-
rethane	-	DAXALL®,	which	is	characterized	by	very	high	resistance	to	harmful	
eff	ects	of	UV	rays	(acceptable	exposure	up	to	6	months)	and	the	eff	ect	of	extre-
mely	high	temperatures	(up	to	120°C).	It	provides	the	membrane	with	elasti	ci-
ty,	thanks	to	which	it	adheres	perfectly	to	the	substrate	and	is	easily	moldable	
in	roof	valleys	and	corners.

Can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.	

mdm® Venti	a	Magnum	310	available	on	request.

y Material:	polipropylen/polyurethane	with	reinforcement	mesh.

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2025	m²	/	27	rol. 1540x1170x1300	mm

1

23

4

Ad.	1	-	włóknina
Ad.	2	-	monolityczny	fi	lm	TPU
Ad.	3	-	siatka	wzmacniająca
Ad.	4	-	włóknina

Ad.	1	-	non-woven	fabric
Ad.	2	-	monolithic	TPU	fi	lm
Ad.	3	-	reinforced	mesh
Ad.	4	-	non-woven	fabric

MEMBRANA MDM® VENTIA CODE 40
MDM® VENTIA CODE 40 ROOF UNDERLAY

i Wysokiej	klasy	trójwarstwowa	membrana	dachowa	z	monolitycznym	fi	lmem	
TPU	DAXALL®.	Produkt	o	gramaturze	ok.	190	g/m2	i	grubości	750	μm.	Membra-
na	wysokoparoprzepuszczalna	-	współczynnik	Sd=0,1	m.	
Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

Produkt	dostępny	wyłącznie	na	zapytanie.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	monolitycznym	fi	lmem	
TPU	DAXALL®.

i A	high	class	three-layer	roofi	ng	membrane	with	TPU	DAXALL®	monolithic	
fi	lm.	Product	with	a	grammage	of	approx.	190	g/m2	and	a	thickness	of	750	μm.	
Highly	vapor-permeable	membrane	-	Sd	=	0.1	m.	Can	be	used	on	roofs	with	
full	boarding.

Product	available	only	on	request.

y Material:	polypropylene	nonwoven	combined	with	TPU	DAXALL®	mono-
lithic	fi	lm.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

TPU DAXALL®
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MEMBRANA MDM® VENTIA XTREME 300
MDM® VENTIA XTREME 300 ROOF UNDERLAY

i Membrana	dachowa	mdm®	Venti	a	Extreme	300	o	gramaturze	170	g/m².

Niezwykle	wytrzymała,	czterowarstwowa	membrana	dachowa	z	siatką	wzmac-
niającą	charakteryzuje	się	bardzo	dużą	wytrzymałością	mechaniczną	oraz	wy-
soką	 paroprzepuszczalnością	 (współczynnik	 Sd=0,02	 m).	Warstwę	 funkcyjną	
stanowi	mikroporowaty	fi	lm	PP.

Dodatkowa,	czwarta	warstwa	(siatka	wzmacniająca)	znacznie	poprawia	bezpie-
czeństwo	pracy	dekarza.	

Membrana	dostępna	jest	również	w	wersji	z	naniesionymi	już	na	etapie	pro-
dukcji	paskami	kleju.

Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włóknina	polipropylenowa	wzmocniona	siatką,	połączona	z	po-
lipropylenowym	fi	lmem	mikroporowatym.

i Extremely	durable,	four-layer	underlay	membrane	with	reinforcing	mesh	is	
characterized	by	very	high	mechanical	strength	and	high	vapor	permeability	(a	
coeffi		cient	of	Sd	=	0,02	m).	The	functi	onal	layer	is	a	microporous	PP	fi	lm.

Basis	weight:	170	g/m².

The	additi	onal	fourth	layer	(reinforcing	mesh)	improves	the	safety	of	work	of	
a	roofer.

The	membrane	is	also	available	with	stripes	of	adhesive	already	put	during	the	
producti	on	stage.

It	can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	fi	lm.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

MD=500 N/50mm

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2025	m²	/	27	rol. 1540x1170x1200	mm

MEMBRANA MDM® VENTIA PLATINIUM PLUS
MDM® VENTIA PLATINIUM PLUS ROOF UNDERLAY

i Trójwartwowa,	otwarta	dyfuzyjnie	membrana	dachowa	o	gramaturze	ok.	
225	g/m2	i	grubości	aż	1000	μm.	Wyjątkowa	wytrzymałość	na	rozciąganie	i	roz-
dzieranie,	przy	zachowaniu	dużej	paroprzepuszczalności	(współczynnik	Sd=0,04	
m).	Dopuszczalna	ekspozycja	na	promieniowanie	UV	-	3	miesiące.	

Najwyższa	jakość	produktu	i	świetne	parametry	użytkowe.
Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fi	l-
mem	mikroporowatym.

i Three-layered	roof	membrane	open	for	diff	usion	with	grammage	of	abo-
ut	225	g/m2	and	thickness	of	1000	μm.	Excepti	onal	tensile	strength	and	tear	
resistance	with	simultaneous	high	water	vapour	permeability	(Sd=0.04	m).	Ac-
ceptable	exposure	to	UV	radiati	on	-	3	months.	

It	is	characterized	by	highest	product	quality	and	great	functi	onal	parametres.
It	can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	fi	lm.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

225 g/m2; MD=460 N/50mm

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
1500	m²	/	20	rol. 1540x1170x1220	mm

1

23

4

Ad.	1	-	włóknina
Ad.	2	-	fi	lm	PP
Ad.	3	-	siatka	
													wzmacniająca
Ad.	4	-	włóknina

Ad.	1	-	non-woven	fabric
Ad.	2	-	PP	fi	lm
Ad.	3	-	reinforced	mesh
Ad.	4	-	non-woven	fabric
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MEMBRANA MDM® VENTIA Q PREMIUM
MDM® VENTIA Q PREMIUM ROOF UNDERLAY

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

230 g/m2; fi lm PP 70 g/m2

i Najwyższej	 klasy	 dyfuzyjna	membrana	 dachowa,	 trójwarstwowa,	 o	 gra-
maturze	ok.	230	g/m²	i	grubości	900	μm.	Charakteryzuje	się	bardzo	dużą	wy-
trzymałością	mechaniczną	oraz	wysoką	paroprzepuszczalnością	(współczynnik	
Sd=0,04	m).	Można	ją	stosować	zarówno	bezpośrednio	na	termoizolacji,	jak	i	
układać	na	pełnym	deskowaniu.	Znajduje	zastosowanie	przy	różnego	rodzaju	
pokryciach	dachowych:	gontach,	dachówkach	betonowych	i	ceramicznych,	ar-
kuszach	z	blachy,	blachodachówkach.	Membrana	mdm®	Venti	a	Q	Premium	to	
produkt	klasy	premium!	

Ponadprzeciętna	grubość	warstwy	funkcyjnej	chroni	membranę	przed	działa-
niem	promieni	UV	-	nawet	do	6	miesięcy!	

Membrana	mdm®	Venti	a	Q	Premium	to	większy	komfort	dla	dekarzy	-	jej	za-
lety	to:	uniwersalność,	wysoka	wytrzymałość,	poręczna	rolka	 i	brak	refl	eksu.	
Z	punktu	widzenia	użytkowników,	membrana	 ta	 jest	 idealnym	rozwiązaniem	
przy	budowie	domu,	zapewniając	bardzo	dobrą	ochronę,	wyjątkową	trwałość	i	
odporność	na	starzenie.	Można	ją	stosować	zarówno	bezpośrednio	na	termo-
izolacji,	jak	i	układać	na	pełnym	deskowaniu.

Membrana	dostępna	jest	również	w	wersji	z	naniesionymi	już	na	etapie	pro-
dukcji	paskami	kleju.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fi	l-
mem	mikroporowatym.

i A	difussive	roof	underlay	of	the	highest	quality,	with	three-layers	and	gram-
mage	of	230	g/m2	and	thickness	of	900	µm.	 It	 is	characterized	by	very	high	
mechanical	resistance	and	water	vapour	permeability	(Sd	=	0.04	m).	It	can	be	
used	both	directly	on	thermal	insulati	on	or	laid	on	a	full	bo	arding.	It	 is	used	
for	various	types	of	roofi	ng:	shingles,	concrete	and	ceramic	ti	les,	metal	sheets	
and	sheet	metal	ti	les.	mdm®	Venti	a	Q	Premium	membrane	is	a	premium	class	
product!

Above	average	functi	onal	layer	thickness	protects	the	membrane	against	UV	
rays	-	even	up	to	6	months!

mdm®	Venti	a	Q	Premium	membrane	provides	the	highest	comfort	for	roofers.	
Its	advantages	include:	versati	lity,	high	resistance,	handy	roll	and	lack	of	refl	ec-
ti	ons	(thanks	to	dark	colours	used).	From	the	users’	point	of	view,	this	membra-
ne	is	a	perfect	soluti	on	for	house	constructi	on,	since	it	ensures	very	good	pro-
tecti	on,	excepti	onal	durability	and	resistan	ce	to	aging.	It	can	be	applied	either	
directly	on	thermal	insulati	on	or	laid	on	a	full	boarding.

The	membrane	is	also	available	in	a	version	with	adhesive	strips	included	alre-
ady	at	the	stage	of	producti	on.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	fi	lm.

WYSOKA	PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
HIGH	VAPOR	PERMEABILITY

POSIADA	BARDZO	DOBRE	PARAMETRY	MECHANICZNE
VERY	GOOD	MECHANICAL	PARAMETERS

TRZYKROTNIE	GRUBSZA	WARSTWA	FUNKCYJNA
THREE	TIMES	THICKER	FUNCTIONAL	LAYER

ODPORNA	NA	PROMIENIOWANIE	UV	-	DO	6	MIESIĘCY
RESISTANT	TO	UV	RADIATION	-	UP	TO	6	MONTHS

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
1500	m²	/	20	rol. 1540x1170x1200	mm

1

2

3

Ad.	1	-	włóknina
Ad.	2	-	fi	lm	PP	-	70g/m2

Ad.	3	-	włóknina

Ad.	1	-	non-woven	fabric
Ad.	2	-	PP	fi	lm	-	70g/m2

Ad.	3	-	non-woven	fabric
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MEMBRANA MDM® VENTIA TITANIUM PLUS
MDM® VENTIA TITANIUM PLUS ROOF UNDERLAY

i Wysokiej	klasy	dyfuzyjna	membrana	dachowa	linii	Ventia	o	gramaturze	ok.	
185	g/m2	i	grubości	850	μm,	trójwarstwowa,	ponadprzeciętnie	wytrzymała,	o	
bardzo	wysokiej	paroprzepuszczalności	(współczynnik	Sd=0,02	m).
Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i A	high	class	diffusive	roof	membrane	from	Ventia	line	with	grammage	of	
about	185	g/m2	and	thickness	of	850	µm,	three	layers,	above	average	resistan-
ce	and	very	high	water	vapour	permeability	 (Sd=0.02	m).	 It	 can	be	used	on	
roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	film.Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

185 g/m2; MD=410 N/50mm
m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2025	m²	/	27	rol. 1540x1170x1220	mm

MEMBRANA MDM® VENTIA TITANIUM
MDM® VENTIA TITANIUM ROOF UNDERLAY

i Wysokiej	klasy	membrana	dachowa	linii	Ventia	o	gramaturze	ok.	180	g/m2 
i	grubości	850	μm.	Trójwarstwowa,	wytrzymała,	otwarta	dyfuzyjnie,	o	wysokiej	
paroprzepuszczalności	(współczynnik	Sd=0,02	m).
Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.
Posiada certyfikat ZVDH.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i A	 high	 class	 roof	 membrane	 from	 Ventia	 line,	 weight	 of	 about	 180	 
g/m2	and	thickness	of	850	μm.	Threelayered,	water	resistant,	diffusively	open,	
with	high	water	vapour	permeability	(Sd=0,02	m).
It	can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.
High class roof membrane ZVDH certified.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

180 g/m2; MD=400 N/50mm; ZVDH m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2025	m²	/	27	rol. 1540x1170x1300	mm

MEMBRANA MDM® VENTIA COBALT PLUS
MDM® VENTIA COBALT PLUS ROOF UNDERLAY

i Trójwarstwowa,	dyfuzyjna	membrana	dachowa	o	gramaturze	ok.	170	g/m2.	
Jej	zalety	to	duża	wytrzymałość	i	bardzo	dobra	paroprzepuszczalność	-	współ-
czynnik	Sd=0,02	m.	Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Three-layer	diffusive	roof	membrane	with	grammage	of	about	170	g/m2.	Its	
advantages	include		high	resistance	and	very	good	water	vapour	permeability		
Sd=0.02	m.		It	can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2250	m²/30	rol. 1540x1170x1300	mm
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MEMBRANA MDM® VENTIA GOLD
MDM® VENTIA GOLD ROOF UNDERLAY

i Membrana	dachowa	o	gramaturze	ok.	150	g/m2,	trójwarstwowa,	otwarta	
dyfuzyjnie,	o	doskonałej	paroprzepuszczalności.	Wytrzymała	i	odporna	na	sta-
rzenie.	
Wysokiej klasy membrana dachowa posiadająca certyfikat BBA, ZVDH.
Może	być	stosowana	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Roof	membrane	with	grammage	of	about	150	g/m2,	three	layers,	open	to	
diffusion,	with	great	water	vapour	permeability.	Durable	and	resistant	to	aging.
High class roof membrane certified by BBA and ZVDH.
Suitable	for	using	on	roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

150 g/m2; ZVDHm²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2250	m²/30	rol. 1540x1170x1220	mm

MEMBRANA MDM® VENTIA GOLD FR R2
MDM® VENTIA GOLD FR R2 ROOF UNDERLAY

i Zalety	mdm®	Ventia	Gold	FR	R2:
• posiada	homologacje	CSTB,
• bardzo	dobra	wytrzymałość	mechaniczna,
• wysoka	odporność	na	promieniowanie	UV,
• możliwość	układania	zarówno	bezpośrednio	na	termoizolacji,	jak	i	na	peł-

nym	deskowaniu,
• brak	konieczności	stosowania	przestrzeni	wentylacyjnej	pomiędzy	folią	a	

termoizolacją.

Zastosowanie: jako wyrób podkładowy do dachów zgodnie z wymaganiami 
klasy R2 określonymi przez CSTB, jako wyrób podkładowy do nieciągłych po-
kryć dachowych zgodnie z EN-13859-1,   jako wyrób podkładowy do ścian 
zgodnie z EN-13859-2.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Advantages	of	mdm®	Ventia	Gold	FR	R2:	
• CSTB	certification,	
• high	mechanical	strength,	
• high	resistance	to	UV	radiation,
• can	be	installed	directly	on	thermal	insulation	or	on	full	boarding,	
• no	need	for	ventilation	space	between	the	film	and	thermal	insulation.	

Application: underlay material for roofing which complies with class R2 ac-
cording to CSTB, underlay material for discontinuous roofing according to EN-
13859-1, underlay material for walls according to EN-13859-2.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

150 g/m2; CSTB

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2250	m²/30	rol. 1540x1170x1220	mm
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MEMBRANA MDM® VENTIA BRONZE
MDM® VENTIA BRONZE ROOF UNDERLAY

i Dyfuzyjna	membrana	dachowa	o	konstrukcji	trójwarstwowej	i	gramaturze	
ok.	130	g/m2.	Charakteryzuje	się	wysoką	paroprzepuszczalnością	i	wytrzymało-
ścią.	Przeznaczona	również	do	stosowania	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.	
Produkt	trwały,	odporny	na	działanie	promieni	UV.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i A	diffusive	roof	membrane	with	a	three-layer	design	and	grammage	of	abo-
ut	130	g/m2.	 It	has	high	water	vapour	permeability	and	satisfying	durability.	
Designed	also	for	using	on	roofs	with	full	boarding.	Durable,	and	UV	resistant.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	film.Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²
m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2925	m²/39	rol. 1540x1170x1300	mm

MEMBRANA MDM® VENTIA IRON
MDM® VENTIA IRON ROOF UNDERLAY

i Podstawowa	membrana	dachowa	z	 linii	 innowacyjnych	produktów	Ven-
tia.	 Trójwarstwowa,	dyfuzyjna,	 o	 gramaturze	ok.	 120	g/m2,	 posiadająca	bar-
dzo	dobre	parametry	użytkowe	oraz	certyfikaty	BBA	i	ZVDH.	Wysokiej	jakości	
membrana	w	bardzo	atrakcyjnej	cenie!	Nie	może	być	stosowana	na	dachach	z	
pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i A	basic	roof	membrane	from	the	innovative	Ventia	line	of	products.	Three	
layers,	diffusive,	with	grammage	of	about	120	g/m2,	with	good	functional	para-
metres	and	certified	by	BBA	and	ZVDH.	A	high	class	membra	ne	in	a	very	attrac-
tive	price!	It	cannot	be	used	on	roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

120 g/m2; ZVDH; CSTB
m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2925	m²/39	rol. 1540x1170x1280	mm

i Dyfuzyjna	membrana	dachowa	o	konstrukcji	trójwarstwowej	i	gramaturze	
ok.	95	g/m2.	Charakteryzuje	się	wysoką	paroprzepuszczalnością	i	dobrą	wytrzy-
małością.	Produkt	trwały,	odporny	na	działanie	promieni	UV.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i A	diffusive	 roof	membrane	with	 three-layer	structure	and	grammage	of	
about	95	g/m2.	It	has	high	vapour	permeability	and	satisfying	resistance.	A	du-
rable	and	UV	resistant	product.

y Material:	polypropylene	unwoven	cloth	reinforced	with	mesh,	and	joined	
with	polypropylene	microporous	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
3900	m²/52	rol. 1540x1170x1280	mm
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MEMBRANA MDM® VENTIA METAL
MDM® VENTIA METAL ROOF UNDERLAY

Wymiary	rolki:	25m	x	1,5m	=	37,5	m²

Roll	dimensions:	25m	x	1,5m	=	37,5	m²

i Specjalistyczna,	dyfuzyjna	membrana	dachowa	przeznaczona	do	stosowa-
nia	pod	pokrycia	z	blach	płaskich.	Jej	zastosowanie	chroni	blachę	przed	korozją	
-	od	zewnętrznej	strony	pokryta	dystansujacą	warstwą	drenażową.	Charakte-
ryzuje	 się	 wysoką	 wytrzymałością	 i	 bardzo	 dobrą	 paroprzepuszczalnością	 -	
współczynnik	Sd=0,02	m.	Odporna	na	działanie	promieni	UV	(wytrzymałość	do	
3	miesięcy).	Gramatura:	ok.	400	g/m2.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fi	l-
mem	mikroporowatym;	pokryte	od	zewnętrznej	strony	dystansującą	warstwą	
drenażową.

i A	specialized,	diff	usive	roof	membrane	designed	for	using	under	fl	at	sheet	
metal	roof	covering.	It	protects	metal	sheets	against	corrosion	-	the	external	
side	 is	covered	with	a	spacing	drainage	 layer.	 It	has	high	durability	and	very	
good	water	vapour	permeability	-	Sd=0.02m.	UV	resistant	(up	to	3	months).	
Grammage:	about	400	g/m2.

y Material:	polypropylene	nonwovens	combined	with	polipropylene	micro-
porous	fi	lm;	the	external	side	is	covered	with	a	spacing	drainage	layer.

MATA DRENAŻOWA
DRAINAGE MAT

dł.	30	m,	szer.	1,4	mm,	gr.	10	mm

length	30	m,	width	1,4	mm,	thickness:	10	mm

i Produkt	dedykowany	pod	pokrycia	z	blach	płaskich,	zapewniający	sprawne
odprowadzanie	wody.	Mata	dostępna	jest	w	rolkach	35	m2.

y Materiał:	polipropylen.

i Product	designed	for	fl	at	sheet	metal	roof	covering,	ensuring	effi		cient	water
drainage.	It	is	available	in	rolls	of	35	m2.

y Material:	polypropylene.

m²/rol. • m²/roll rolek/paleta • rolls/
palett e 160x120 cm

rolek/paleta • rolls/
palett e 80x120 cm imdex

35	m² 16 8 8025	0000	0004

1
2 3

4

Ad.	1	-	blacha	płaska	łączona	na	rąbek	stojący
Ad.	2	-	mata	drenażowa
Ad.	3	-	membrana
Ad.	4	-	deskowanie	pełne

Ad.	1	-	fl	at	sheet	joined	with	a	seam
Ad.	2	-	drainage	mat
Ad.	3	-	membrane
Ad.	4	-	full	boarding
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MEMBRANA VAXO® 3XL
VAXO® 3XL ROOF UNDERLAY

i Trójwartwowa,	otwarta	dyfuzyjnie	membrana	dachowa:
• gramatura:	ok.	180	g/m2,
• grubość:	800	μm,
• mozliwość	stosowania	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Three-layered	roof	membrane	open	for	diffusion:
• weight:	180	g	/	m²,
• thickness:	about	800	μm,
• can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	nonwovens	combined	with	microporous	poly-
propylene	film.Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m² m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2025	m²	/	27	rol. 1540x1170x1220	mm

MEMBRANA VAXO® XXL
VAXO® XXL ROOF UNDERLAY

i Trójwartwowa,	otwarta	dyfuzyjnie	membrana	dachowa:
• gramatura:	ok.	160	g/m2,
• grubość:	750	μm,
• mozliwość	stosowania	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Three-layered	roof	membrane	open	for	diffusion:
• weight:	160	g	/	m²,
• thickness:	about	750	μm,
• can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	nonwovens	combined	with	microporous	poly-
propylene	film.Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m² m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2250	m²	/	30	rol. 1540x1170x1200	mm

MEMBRANA VAXO® XL
VAXO® XL ROOF UNDERLAY

i Trójwartwowa,	otwarta	dyfuzyjnie	membrana	dachowa:
• gramatura:	ok.	140	g/m2,
• grubość:	700	μm,
• mozliwość	stosowania	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Three-layered	roof	membrane	open	for	diffusion:
• weight:	140	g	/	m²,
• thickness:	about	700	μm,
• can	be	used	on	roofs	with	full	boarding.

y Material:	polypropylene	nonwovens	combined	with	microporous	poly-
propylene	film.Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m² m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2250	m²	/	30	rol. 1540x1170x1200	mm
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MEMBRANA VAXO® L
VAXO® L ROOF UNDERLAY

i Trójwartwowa,	otwarta	dyfuzyjnie	membrana	dachowa:
• gramatura:	ok.	140	g/m2,
• grubość:	600	μm.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Three-layered	roof	membrane	open	for	diffusion:
• weight:	140	g	/	m²,
• thickness:	about	600	μm.

y Material:	polypropylene	nonwovens	combined	with	microporous	poly-
propylene	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2925	m²	/	39	rol. 1540x1170x1280	mm

MEMBRANA VAXO® M
VAXO® M ROOF UNDERLAY

i Trójwartwowa,	otwarta	dyfuzyjnie	membrana	dachowa:
• gramatura:	ok.	115	g/m2,
• grubość:	500	μm.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Three-layered	roof	membrane	open	for	diffusion:
• weight:	115	g	/	m²,
• thickness:	about	500	μm.

y Material:	polypropylene	nonwovens	combined	with	microporous	poly-
propylene	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
2925	m²	/	39	rol. 1540x1170x1220	mm

MEMBRANA VAXO® S
VAXO® S ROOF UNDERLAY

i Trójwartwowa,	otwarta	dyfuzyjnie	membrana	dachowa:
• gramatura:	ok.	100	g/m2,
• grubość:	450	μm.

y Materiał:	włókniny	polipropylenowe	połączone	z	polipropylenowym	fil-
mem	mikroporowatym.

i Three-layered	roof	membrane	open	for	diffusion:
• weight:	100	g	/	m²,
• thickness:	about	450	μm.

y Material:	polypropylene	nonwovens	combined	with	microporous	poly-
propylene	film.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
3900	m²	/	52	rol. 1540x1170x1300	mm
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*	dotyczy	średniorocznego	napromieniowania	w	klimacie	środkowoeuropejskim
**	krótkotrwała	odporność	temperaturowa	do	120oC

*	refers	to	the	average	annual	irradiation	in	the	Central	European	climate
**	short-term	temperature	resistance	up	to	120°C

Dane	aktualne	na	dzień	01.01.2019,	mogą	ulec	zmianie.	
Data	is	valid	since	01.01.2019	r.

Membrana	• 
Membrane

Grubość	• 
Thickness

Gramatura	• 
Mass	per	unit	
area

Współczynnik	Sd	
•	Sd

Odporność	na	
przesiąka-
nie wody • 
Resistance	
to water pene-
tration

Wytrzymałość	na	
rozciąganie	•	Maxi-
mum tensile force

Wytrzymałość	
na	rozdzieranie	
•	Resistance	to	
tearing

Odporność	na	
działanie	temp.	
• Temperature 
resistance

Dopuszczalna	ek-
spozycja	na	UV*	• 
UV	resistance

mdm®	Ventia	
NEO	200 0,9	mm 200	g/m² 0,12	m W1 MD	-	520	N/50	mm

CD	-	440	N/50	mm
MD	-	320	N
CD	-	370	N

od	-40°C	
do	+120°C 6	miesięcy

mdm®	Ventia	
NEO	170 0,6	mm 170	g/m² 0,12	m W1 MD	-	410	N/50	mm

CD	-	390	N/50	mm
MD	-	300	N
CD	-	310	N

od	-40°C	
do	+120°C 6	miesięcy

mdm®	Ventia	
Magnum	510 1,0	mm 190	g/m² 0,10	m W1 MD	-	600	N/50	mm

CD	-	600	N/50	mm
MD	-	600	N
CD	-	500	N

od	-40°C	
do	+120°C** 6	miesięcy

mdm®	Ventia	
Magnum	506 0,9	mm 170	g/m² 0,08	m W1 MD	-	600	N/50	mm

CD	-	600	N/50	mm
MD	-	600	N
CD	-	500	N

od	-40°C	
do	+120°C** 6	miesięcy

mdm®	Ventia	
Magnum	310 0,7	mm 160	g/m² 0,10	m W1 MD	-	450	N/50	mm

CD	-	350	N/50	mm
MD	-	280	N
CD	-	280	N

od	-40°C	
do	+120°C** 6	miesięcy

mdm®	Ventia	
Magnum	306 0,7	mm 130	g/m² 0,08	m W1 MD	-	450	N/50	mm

CD	-	350	N/50	mm
MD	-	280	N
CD	-	280	N

od	-40°C	
do	+120°C** 6	miesięcy

mdm®	Ventia	
Code	40 0,75	mm 190	g/m² 0,08	m W1 MD	-	340	N/50	mm

CD	-	250	N/50	mm
MD	-	250	N
CD	-	250	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
XTreme 0,8	mm 170	g/m² 0,02	m W1 MD	-	500	N/50	mm

CD	-	350	N/50	mm
MD	-	330	N
CD	-	300	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	Q	
Premium 0,9	mm 230	g/m² 0,04	m W1 MD	-	350	N/50	mm

CD	-	260	N/50	mm
MD	-	230	N
CD	-	300	N

od	-40°C	
do	+80°C 6	miesięcy

mdm®	Ventia	
Platinium	Plus 1,0	mm 225	g/m² 0,02	m W1 MD	-	460	N/50	mm

CD	-	320	N/50	mm
MD	-	220	N
CD	-	265	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Titanium	Plus 0,85	mm 185	g/m² 0,02	m W1 MD	-	410	N/50	mm

CD	-	275	N/50	mm
MD	-	210	N
CD	-	260	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Titanium 0,85	mm 180	g/m² 0,02	m W1 MD	-	400	N/50	mm	

CD	-	270	N/50	mm
MD	-	200	N
CD	-	250	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Cobalt	Plus 0,8	mm 170	g/m² 0,02	m W1 MD	-	370	N/50	mm

CD	-	250	N/50	mm
MD	-	180	N
CD	-	230	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Gold 0,7	mm 150	g/m² 0,02	m W1 MD	-	350	N/50	mm

CD	-	225	N/50	mm	
MD	-	185	N
CD	-	205	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Gold	FR	R2 0,7	mm 150	g/m² 0,02	m W1 MD	-	350	N/50	mm

CD	-	210	N/50	mm	
MD	-	190	N
CD	-	225	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Bronze 0,6	mm 130	g/m² 0,02	m W1 MD	-	280	N/50	mm

CD	-	190	N/50	mm
MD	-	135	N
CD	-	170	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Iron 0,55	mm 120	g/m² 0,02	m W1 MD	-	250	N/50	mm

CD	-	160	N/50	mm
MD	-	120	N
CD	-	160	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Base 0,50	mm 95	g/m² 0,02	m W1 MD	-	210	N/50	mm

CD	-	120	N/50	mm
MD	-	90	N
CD	-	100	N

od	-40°C	
do	+80°C 3	miesiące

mdm®	Ventia	
Metal 8+0,70	mm 400	g/m² 0,02	m W1 MD	-	400	N/50	mm

CD	-	210	N/50	mm
MD	-	140	N
CD	-	140	N

od	-30°C	
do	+80°C 3	miesiące

The	 standard	 width	 of	 the	 mdm®Ventia	 membranes	 is	 1.5	 m	
(when	certain	 conditions	are	met,	 it	 is	 possible	 to	order	other	
widths	-	such	as	100	or	275	cm).	Also	it’s	possible	to	make	the	
product	 according	 to	 individual	 customer	 requirements	 (inclu-
ding	individual	printing	and	label).

Our	mdm®Ventia	membranes	are	also	offered	 in	versions	with	
integrated	adhesive	strips	(„T”	marking	-	one	adhesive	strip,	„TT”	
-	two	adhesive	strips).

Standardowa	szerokość	membran	mdm®Ventia	jest	równa	1,5	m	
(po	 spełnieniu	określonych	warunków	 istnieje	możliwość	 zamó-
wienia	innych	szerokości	-	jak	np.	100	lub	275	cm).	Możliwe	jest	
również	wykonanie	produktu	wg	indywidualnych	wymagań	klien-
ta	(w	tym	własny	wzór	nadruku	i	etykiety).

Membrany	mdm®Ventia	oferowane	są	także	w	wersji	ze	zintegro-
wanymi	pasami	klejącymi	 (oznaczenie	„T”	 -	 jeden	pasek	klejący,	
„TT”	-	dwa	paski	klejące).

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MEMBRAN MDM® VENTIA
BASIC TECHNICAL PARAMETERS OF MDM® VENTIA UNDERLAYS
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Membrana	• 
Membrane

Grubość	• 
Thickness

Gramatura	• 
Mass	per	unit	
area

Współczynnik	Sd	
•	Sd

Odporność	na	
przesiąka-
nie wody • 
Resistance	
to water pene-
tration

Wytrzymałość	na	
rozciąganie	•	Maxi-
mum tensile force

Wytrzymałość	
na	rozdzieranie	
•	Resistance	to	
tearing

Odporność	na	
działanie	temp.	
• Temperature 
resistance

Dopuszczalna	ek-
spozycja	na	UV*	• 
UV	resistance

Vaxo®	3XL 0,75	mm 180g/	m² 0,03	m W1 MD	-	350	N/50	mm
CD	-	240	N/50	mm

MD	-	230	N
CD	-	290	N

od	-40°C	
do	+80°C 7	tygodni

Vaxo®	XXL 0,75	mm 160g/	m² 0,03	m W1 MD	-	320	N/50	mm
CD	-	210	N/50	mm

MD	-	190	N
CD	-	255	N

od	-40°C	
do	+80°C 7	tygodni

Vaxo®	XL 0,7	mm 140g/	m² 0,03	m W1 MD	-	265	N/50	mm
CD	-	180	N/50	mm

MD	-	165	N
CD	-	225	N

od	-40°C	
do	+80°C 6	tygodni

Vaxo®	L 0,6	mm 125g/	m² 0,03	m W1 MD	-	240	N/50	mm
CD	-	150	N/50	mm

MD	-	140	N
CD	-	180	N	

od	-40°C	
do	+80°C 6	tygodni

Vaxo®	M 0,5	mm 115g/	m² 0,03	m W1 MD	-	220	N/50	mm
CD	-	140	N/50	mm

MD	-	130	N
CD	-	170	N

od	-40°C	
do	+80°C 6	tygodni

Vaxo®	S 0,45	mm 100g/	m² 0,03	m W1 MD	-	185	N/50	mm
CD	-	110	N/50	mm

MD	-	90	N
CD	-	125	N

od	-40°C	
do	+80°C 6	tygodni

*	dotyczy	średniorocznego	napromieniowania	w	klimacie	środkowoeuropejskim
**	krótkotrwała	odporność	temperaturowa	do	120oC

*	refers	to	the	average	annual	irradiation	in	the	Central	European	climate
**	short-term	temperature	resistance	up	to	120°C

Dane	aktualne	na	dzień	01.01.2019,	mogą	ulec	zmianie.	
Data	is	valid	since	01.01.2019	r.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MEMBRAN VAXO®
BASIC TECHNICAL PARAMETERS OF VAXO® UNDERLAYS
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All	types	of	thermally	 insulated	building	partitions	(such	as	slo-
ping	roofs	or	walls	in	prefab	buildings),	need	to	have	a	layer	with	
properties	that	 inhibit	water	vapor	diffusion.	The	vapor	barrier	
foils	are	placed	on	the	inner	side	of	the	partition	(below	the	insu-
lation	layer	-	from	the	room	side).

mdm®	 Verso	 vapor	 barriers	 are	 an	 excellent	 protective	 layer	
for	all	types	of	construction	and	thermal	insulation	(eg.	mineral	
wool)	against	 the	 inflow	of	undesired	moisture.	The	control	of	
the	water	vapor	flows	is	ensured	by	a	specialized	functional	film	
(made	of	PP,	PE	or	heat-reflecting	aluminum	foil).	In	addition,	the	
Verso	mdm	isolation	protects	the	partitions	against	uncontrolled	
airflow,	and	consequently	-	indirectly	reduces	the	heat	loss	in	the	
building.

The	watertight	Verso	foils	can	be	used	in	flat	and	sloped	roofs	as	
well	as	house	wraps.

Praktycznie	przy	wszelkiego	typu	termoizolowanych	przegrodach	
budowlanych	(jak	np.	dachy	skośne	lub	ściany	w	układzie	szkie-
letowym)	należy	wykonać	warstwę	o	właściwościach	powstrzy-
mujących	dyfuzję	pary	wodnej.	Folie	paroizolacyjne	układa	się	od	
wewnętrznej	strony	przegrody	(poniżej	warstwy	ocieplenia	-	od	
strony	pomieszczenia).

Paroizolacje	mdm®	Verso	stanowią	doskonałą	warstwę	osłonową	
dla	wszelkiego	typu	konstrukcji	i	termoizolacji	wykonanych	np.	z	
wełny	mineralnej	przed	napływem	niepożądanej	wilgoci.	Za	re-
gulację	przepływów	pary	wodnej	odpowiada	specjalistyczny	film	
funkcyjny	 (wykonany	z	PP,	PE	 lub	z	odbijającej	promieniowanie	
cieplne	folii	aluminiowej).	Ponadto,	paoroizolacja	mdm	Verso	za-
bezpiecza	 przegrody	 przed	 niekontrolowanymi	 przewiewami,	 a	
co	za	tym	idzie	-	w	sposób	pośredni	wpływa	na	zmniejszenie	strat	
ciepła	w	budynku.	

Wodoszczelne	paroizolację	mdm	Verso	znajdują	zastosowanie	m.	
in.	w	dachach	płaskich	i	skośnych	oraz	ścianach	i	stropach	(tzw.	
house	wraps).

Standard Top

Reflex eco Reflex plus
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FOLIA PAROIZOLACYJNA MDM® VERSO REFLEX PLUS
MDM® VERSO REFLEX PLUS VAPOUR BARRIER

i Czterowarstwowa,	aktywna	paroizolacja	zapewniająca	oszczędność	ener-
gii	cieplnej	dzięki	odbijaniu	promieniowania	podczerwonego.	Od	zewnętrznej	
strony	posiada	warstwę	aluminium	(należy	ją	montować	warstwą	metaliczną	
do	wnętrza	budynku).	Znacznie	ogranicza	dyfuzję	pary	wodnej	(współczynnik	
Sd=6	m),	wodoszczelna	przy	ciśnieniu	2	kPA.	Gramatura:	ok.	77	g/m²;	grubość:	
400	μm.

y Materiał:	włóknina	polipropylenowa	połączona	z	niskodyfuzyjnym	filmem	
polipropylenowym.	Od	wewnętrznej	strony	produkt	pokryty	jest	warstwą	alu-
minium.

i A	four-layered,	active	vapour	barrier	ensuring	thermal	energy	saving	thanks	
to	reflecting	infrared	rays.	Its	outer	part	has	an	aluminium	layer	(it	should	be	
mounted	with	metalic	side	towards	the	inside	of	the	building).	It	limits	water	
vapour	diffusion	considerably	(Sd=6	m),	it’s	waterproof	at	2	kPa.	Weight:	about	
77	g/m2,	thickness:	400	μm.

y Material:	polipropylene	combined	with	 lowdiffusive	polipropylene	film	
and	with	a	metalic	aluminium	layer	from	the	outside.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
3450m²/46	rol. 1540x1170x1300	mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA MDM® VERSO REFLEX
MDM® VERSO REFLEX VAPOUR BARRIER

i Trójwarstwowa,	metalizowana	folia	paroizolacyjna,	która	poprzez	odbijanie	
promieniowania	cieplengo	zapobiega	utracie	ciepła	w	pomieszczeniu.	Znajdu-
je	zastosowanie	przy	poddaszach	mieszkalnych	jako	doskonałe	zabezpieczenie	
termoizolacji	od	wewnętrznej	strony.	Stanowi	skuteczną	barierę	dla	pary	wod-
nej	oraz	wiatru.	Może	być	stosowana	w	dachach	wentylowanych	oraz	niewen-
tylowanych.	Posiada	dodatkowe	zbrojenie	poprawiające	wytrzymałość.

y Materiał:	polietylen	-	charakteryzuje	się	wysoką	elastycznością,	dzięki	cze-
mu	folie	są	trwałe	i	łatwe	w	montażu.

i A	three-layered,	aluminium	vapour	barrier	with	a	high	reflective	surface	to	
prevent	heat	losses	indoor.	It	is	used	in	inhabited	atticts	as	a	perfect	thermal	
wall	protection	from	the	inside.	It	effectively	stops	unwanted	water	vapour	and	
wind.	It	can	be	used	in	ventilated	and	nonventilated	roofs.	It	has	an	additional	
reinforcement	improving	durability.

y Material:	polyethylene	-	characterized	by	a	high	flexibility	which	makes	
underlays	durable	and	easy	to	install.

Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²

m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
9000	m²/120	rol. 1100x1560x1850	mm
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FOLIA PAROIZOLACYJNA MDM® VERSO TOP
MDM® VERSO TOP VAPOUR BARRIER

i Wysokiej	jakości	aktywna	paroizolacja	o	niskim	współczynniku	Sd=4,5	m,	
skutecznie	ograniczająca	dyfuzję	pary	wodnej.	Wodoszczelna	przy	ciśnieniu	2	
kPA,	wytrzymała	i	trwała.	Trójwarstowa,	o	gramaturze	ok.	85	g/m²	i	grubości	
450	μm.

y Materiał:	włóknina	polipropylenowa	połączona	z	niskodyfuzyjnym	filmem	
polipropylenowym.

i A	high	quality	active	vapour	barrier	with	low	Sd=4,5	m,	efficiently	limiting	
water	vapour	diffusion.	Waterproof	at	2kPa,	durable	and	resistant.	Three-lay-
eredy	with	weight	of	about	85	g/m2	and	thickness	of	450	μm.

y Material:	polypropylene	nonwovens	 laminated	with	microporous	poly-
propylene	film. Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
3900	m²	/	52	rol. 1540x1170x1300	mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA MDM® VERSO STANDARD
MDM® VERSO STANDARD VAPOUR BARRIER

i Folia	 paroizolacyjna	 zabezpieczająca	 ściany	 i	 stropy	 przed	 przenikaniem	
pary	wodnej.	Może	służyć	jako	tymczasowa	ochrona	konstrukcji	przed	oddzia-
ływaniem	czynników	atmosferycznych.	Sd>36	m,	wodoszczelna	przy	ciśnieniu	
2	kPA.	Gramatura:	ok.	77	g/m².

y Materiał:	polietylen	-	charakteryzuje	się	wysoką	elastycznością,	dzięki	cze-
mu	folie	są	trwałe	i	łatwe	w	montażu.

i Vapor	barrier	foil	for	walls	and	ceilings	protection	against	penetration	of	
water	vapor.	It	can	be	used	as	a	temporary	protection	of	the	structure	against	
various	atmospheric	factors.	Sd>	36	m,	waterproof	at	pressure	2	kPA.	Mass	per	
unit	area:	approx.	77	g	/	m².

y Material:	polyethylene	-	characterized	by	a	high	flexibility	which	makes	
underlays	durable	and	easy	to	install. Wymiary	rolki:	25m	x	4m	=	100	m²

Roll	dimensions:	25m	x	4m	=	100	m²m²/paleta • m²/pallet wymiary palety • Palett dimensions
6000	m²	/	60	rol. 1050x1200x1780	mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA MDM® VERSO PRO
MDM® VERSO PRO VAPOUR BARRIER

i Uniepalniona	folia	paroizolacyjna	o	bardzo	wysokim	współczynniku	Sd	~	
100m.	 Znajduje	 zastosowanie	 w	 przegrodach	 budowlanych	 jako	 doskonałe	
zabezpieczenie	termoizolacji	przed	działaniem	pary	wodnej.	Może	służyć	jako	
tymczasowa	ochrona	 konstrukcji	 przed	 oddziaływaniem	 czynników	 atmosfe-
rycznych.	Grubość	150	μm.	Produkt	dostępny	wyłącznie	na	zapytanie.

y Materiał:	folia	LD	PE	z	dodatkiem	FR.

i Flame	retardant	vapor	barrier	foil	with	a	very	high	Sd	~	100m.	It	is	used	
in	building	partitions	as	a	perfect	protection	of	thermal	insulation	against	the	
action	of	water	vapor.	Also,	it	can	be	used	as	a	temporary	structure	protection	
against	the	effects	of	weather	conditions.	Thickness	150	μm.	Product	available	
only	on	request.

y Material:	LD	PE	foil	with	additional	FR. Wymiary	rolki:	50m	x	1,5m	=	75	m²

Roll	dimensions:	50m	x	1,5m	=	75	m²
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The		mdm®NT	company	offers	highest	quality	tapes.

Tapes	for	connecting	and	repairing	membranes	and	construction	
foils.

Due	to	the	required	tightness	of	the	parti	ti	on,	it	is	advisable	to	
use	the	membranes	with	integrated	glue	strips	–	the	products
marked	with	the	T/TT	symbol.	The	alternative	is	to	use	tapes	for	
connecting	membranes	and	construction	foils.

All	types	of	damage	to	the	membrane	or	construction	foil	should	
be	secured	with	reparation	tapes.

Between	roofing	membranes	and	counter	battens	-	due	to	the	
often	uneven	rafter	surface	-	 it	 is	recommended	to	use	sealing	
strips.	These	tapes	protect	the	penetration	points	of	the	mem-
brane	with	assembly	staples.

Firma	mdm®NT	oferuje	taśmy	najwyższej	jakości.	

Taśmy	do	łączenia	i	reperowania	membran	i	folii	budowlanych.

Ze	względu	na	wymaganą	szczelność	przegrody	wskazane	jest	
stosowanie	membran	ze	zintegrowanymi	paskami	kleju	–	produk-
ty	oznaczone	symbolem	T	/	TT.	Alternatywą	jest	stosowanie	taśm	
do	łączenia	membran	i	folii	budowlanych.

Wszelkiego	typu	uszkodzenia	membrany	lub	folii	budowlanej	na-
leży	zabezpieczyć	za	pomocą	taśm	reparacyjnych.

Pomiędzy	membranami	dachowymi	a	kontrłatami	 -	 z	uwagi	na	
często	 nierówną	 powierzchnię	 krokwi	 -	 zaleca	 się	 stosowanie	
taśm	uszczelniających.		Taśmy	te	zabezpieczają	miejsca	przebicia	
membrany	zszywkami	montażowymi.
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TAŚMA VIBEST PP
VIBEST PP TAPE

i Taśma	reperacyjna	na	bazie	włókniny	polipropylenowej	(PP)	dedykowana	
do	membran	i	folii	budowlanych.	Wykorzystywana	do	naprawy	uszkodzeń	po-
wstałych	podczas	układania	 folii	 oraz	wykonywania	uszczelnień	w	miejscach	
przejść	akcesoriów	dachowych	przez	połać	dachową.

y Materiał:	włóknina	polipropylenowa,	pokryta	warstwą	kleju.

i Repair	tape	based	on	non-woven	PP	fabric	dedicated	for	membranes	and	
constructi	on	foils.	Used	for	repairing	damage	caused	during	fi		lm	installati		on	or	
sealing	places	where	roofi		ng	accessories	go	through	the	roof	surface.

y Material:	nonwoven	polypropylene	fabric	combined	with	polypropylene	fi		
lm	with	low	diff		usive	capacity,	covered	with	a	layer	of	glue.

TAŚMA VIBEST REFLEX
VIBEST REFLEX TAPE

i Taśma	reperacyjna	dedykowana	do	folii	paroizolacyjnych	typu	“Refl	ex”	(od-
bijających	promieniowanie	cieplne).	Wykorzystywana	do	naprawy	uszkodzeń	
powstałych	podczas	układania	folii	oraz	wykonywania	uszczelnień	w	miejscach	
przejść	akcesoriów	dachowych	przez	połać	dachową.

y Materiał:	włóknina	polipropylenowa	połączona	z	niskodyfuzyjnym	fi	lmem
polipropylenowym	oraz	naniesioną	warstwą	metalicznego	aluminium,	pokryta	
warstwą	kleju.

i Repair	tape	intended	for	‚Refl	ex’	vapour	barrriers	(which	refl	ect	the	heat	
radiati	on).	Used	for	repairing	damage	caused	during	the	 installati	on	of	fi	lms	
and	sealing	places	where	the	roofi	ng	accessories	go	through	the	roof	surface.

y Material:	nonwoven	polypropylene	fabric	combined	with	polypropylene	
fi	lm	with	low	diff	usive	capacity	and	a	layer	of	metallic	aluminium,	covered	with	
a	layer	of	glue.

TAŚMA VIBEST TPU
VIBEST TPU TAPE

i Niezwykle	wytrzymała,	elastyczna	(fi	lm	TPU	-	DAXALL®)	taśma	reperacyj-
na	do	membran	i	folii	budowlanych.	Wykorzystywana	do	naprawy	uszkodzeń	
powstałych	podczas	układania	folii	oraz	wykonywania	uszczelnień	w	miejscach	
przejść	akcesoriów	dachowych	przez	połać	dachową.

y Materiał:	wodoszczelny	fi	lm	 funkcyjny	TPU	DAXALL®,	pokryty	warstwą	
specjalistycznego	kleju.

i Extremely	durable,	fl	exible	(fi	lm	TPU	-	DAXALL®)	repair	tape	for	membranes	
and	constructi	on	foils.	Used	for	repairing	damages	caused	during	the	laying	of	
the foil and making seals in the places where the roof accessories pass through 
the	roof	slope.

y Material:	waterproof	functi	onal	TPU	DAXALL®	fi	lm,	covered	with	a	layer	
of	technical	glue.
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KLEJ BUTYLOWY VIBEST
VIBEST BUTYL GLUE TAPE

i Mocny,	wygodny	w	użyciu	klej	w	formie	taśmy,	stosowany	do	uszczelniania	
oraz	 łączenia	 elementów	metalowych,	 drewnianych	 i	 z	 tworzyw	 sztucznych.	
Gwarantuje	dużą	trwałość	połączeń.	Odporny	na	zmiany	temperatur	w	zakre-
sie	od	-40	do	+80	°C.

y Materiał:	klej	na	bazie	kauczuku	butylowego	oferowany	w	formie	taśmy.

i Strong	and	convenient	glue	in	the	form	of	tape,	used	for	sealing	and	con-
necti		ng	metal,	wooden	and	plasti		c	elements.	Ensure	 long-lasti		ng	bonding.	
Resistant	to	temperature	changes	within	the	range	from	-40	to	+80	°C.

y Material:	adhesive	with	butyl	rubber	base,	off		ered	in	the	form	of	tape.

TAŚMA VIBEST DUO
VIBEST DUO TAPE

i Taśma	 dwustronnie	 klejąca	 stosowana	 do	 łączenia	 wszelkiego	 rodzaju	
membran	 i	 folii	dachowych,	na	zewnątrz	 i	wewnątrz	budynku.	Wytrzymała	 i	
skuteczna	-	zapewnia	dużą	siłę	klejenia	i	trwałość	połączeń.

y Materiał:	stabilizowana	na	działanie	promieni	UV,	wysoce	odporna	na	pro-
cesy	starzenia	-	wzmocniona	siatką	poliestrową	-	taśma	do	łączenia	folii	i	mem-
bran,	z	obustronnie	naniesionymi	warstwami	dyspresyjnego	kleju	akrylowego.

i Two-sided	adhesive	tape	used	for	connecti		ng	any	types	of	membranes	and	
roof	fi		lms,	both	outside	and	inside	the	building.	Strong	and	effi			cient	-	provides	
a	long-lasti		ng	and	strong	adhesion.

y Material:	tape	for	connecti		ng	membranes	and	fi		lms,	resistant	to	UV	and	
ageing,	 reinforced	with	polyester	mesh,	coated	on	both	sides	with	 layers	of	
dispersive	acrylic	adhesive.

TAŚMA POD KONTRŁATY
NAIL SEALING TAPE

i Taśma	pod	kontrłaty	służąca	do	uszczelnienia	miejsc	przebicia	membran	
dachowych	przez	zszywki	i	gwoździe.	Jednonocześnie	niweluje	nierówności	po-
między	kontrłatami,	membraną	dachową	a	krokwiami.	Skutecznie	zapobiega	
przedostawaniu	się	wody	do	termoizolacji.	Taśmę	nakłada	się	od	spodniej	stro-
ny	mocowanej	łaty.

y Materiał:	pianka	polietylenowa.

i Tape	for	using	under	counter-patches,	used	for	sealing	the	places	where	
roof	membranes	are	punctured	by	nails	and	tackers.	At	the	same	ti	me	it	levels	
any	unevenness	present	between	 the	counter-patches,	 roof	membrane	and	
raft	ers.	It	is	effi		cient	in	preventi	ng	water	from	reaching	the	thermal	insulati	on.	
The	tape	is	applied	on	the	bott	om	part	of	the	patch	fi	xed.

y Material:	polyethylene	foam.
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INSTALLATION INSTRUCTION OF ROOF 
MEMBRANE
This manual presents the general principles for the roof mem-
brane assembly process. All work must be carried out in accor-
dance to proper roof craft .

TABLE OF CONTENTS
1.	 Basic	informati	on
2.	 Eaves
3.	 Roof	valley
4.	 Ridge	and	roof	corner
5.	 Fire	wall/roof	in	contact	with	the	wall	of	another	building
6.	 Chimney

INSTALLATION INSTRUCTION OF VA-
POR BARRIER FOILS

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DA-
CHOWEJ
Niniejsza instrukcja przedstawia ogólne zasady montażu mem-
brany dachowej. Wszystkie prace należy przeprowadzić zgod-
nie ze sztuką dekarską.

SPIS TREŚCI
1.	 Informacje	podstawowe
2.	 Okap	dachu
3.	 Kosz	dachowy
4.	 Kalenica	i	naroże	dachu
5.	 Ściana	pożarowa	/	dach	stykający	się	ze	ścianą	innego	bu-

dynku
6.	 Komin

INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII PAROIZO-
LACYJNEJ
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1.	 Positi	on	the	roof	membrane	ti	ghtly	on	the	prepared	surfa-
ce.	mdm roof membrane can be laid both directly on the 
raft	ers	(without	the	full	boarding)	and	on	the	roofs	with	the	
full	boarding.	

2.	 The	membrane	is	nailed	to	the	raft	ers	(or	to	the	full	boar-
ding)	using	a	stapler	and	roofi	ng	staples.	The	staples	should	
be	placed	linearly	along	the	raft	ers	(also	in	the	case	of	roofs	
with	the	full	boarding).	

3.	 Aft	er	fi	xing	the	membrane,	the	counter	batt	ens	should	be	
fi	xed	 –	 using	 a	 self-adhesive	 sealing	 tape	 (counter	 batt	en	
tape)	is	recommended.	The	tape	protects		places	punctured	
with	the	assembly	staples.	The	use	of	the	counter	batt	ens	
allows	to	obtain	the	required	venti	lati	on	space	between	the	
membrane	and	the	target	roof	covering.	

4.	 Highly	vapour-permeable	mbm	roof	membranes	can	be	laid	
in	direct	 contact	with	 thermal	 insulati	on,	 always	with	 the	
printed	side	up.	Highly	vapour-permeable	membranes	sho-
uld	be	laid	with	a	slight	tension.	

5.	 The	membranes	should	be	laid	maintaining	a	minimal	over-
lap	according	 to	 the	marked	 line	 (a	print	on	the	 foil).	 It	 is	
recommended	to	make	an	overlap	of	at	 least	15	cm	(with	
less than 22o	of	the	slope	of	the	roof	the	size	of	the	overlap	
should	be	increased	to	a	min.	of	20	cm)																																																																																																																																													

6.	 Due	to	the	required	ti	ghtness	of	the	parti	ti	on,	it	is	advisable	
to	use	the	membranes	with	integrated	glue	strips	–	the	pro-
ducts	marked	with	the	T/TT	symbol	 (the	alternati	ve	 is	the	
use	of	the	tape	connecti	ng	membranes	and	roof	foils).	

7.	 It	is	recommended	to	avoid	the	verti	cal	joins	of	the	foil.	Any	
possible	connecti	ons	of	two	foils	(eg.	aft	er	fi	nishing	the	roll)	
should	be	done	very	carefully	–	the	edges	of	both	strips	of	
the	membrane	 should	 be	 glued	 together,	 curled	 up,	 and	
fi	xed	with	the	staples	directly	to	the	raft	ers.

8.	 The	membrane	should	be	protected	from	the	direct	exposu-
re	to	the	wood	protecti	on	impregnates	–	the	eff	ect	of	these	
preparati	ons	may	change	technical	parameters	of	the	mem-
brane.	Always	avoid	laying	the	membrane	directly	onto	the	
freshly	impregnated	elements.

9.	 The	maximum	permissible	roof	membrane	exposure	to	UV	
rays	has	been	strictly	defi	ned	on	the	product	 label.	Accor-
ding	to	the	proper	roofi	ng	craft	,	the	roofi	ng	should	be	laid	
without	unnecessary	delay.

10.	 A	 longer	 exposure	 of	 the	membrane	 to	 the	 sunlight	may	
lead	to	a	complete	degradati	on	of	the	functi	onal	 layers	of	
the	foil.	

NOTE! Please note that the requirement for covering the foil 
applies also to the surfaces protruding beyond the outline of 
the roof (the underside of the eaves).  
Additi onally - not covering the indoor membrane in the right 
ti me may cause its damage as a result of the diff use sunlight. 

1.	 Na	przygotowanej	konstrukcji	należy	szczelnie	ułożyć	mem-
branę	 dachową.	 Membranę	 dachową	 można	 układać	 za-
równo	bezpośrednio	na	krokwiach	(bez	pełnego	deskowa-
nia)	jak	i	na	dachach	z	pełnym	deskowaniem.

2.	 Membranę	przybija	się	do	krokwi	(lub	pełnego	deskowania)	
za	pomocą	takera	–	z	wykorzystaniem	zszywek	dekarskich.	
Zszywki	powinny	być	rozmieszczone	liniowo	–	wzdłuż	krokwi	
(także	w	przypadku	dachów	z	deskowaniem	pełnym).

3.	 Po	 zamontowaniu	membrany	należy	 zamontować	kontrła-
ty	-	zaleca	się	zastosowanie	samoprzylepnej	taśmy	uszczel-
niającej	 (taśma	pod	kontrłaty).	Taśma	zabezpiecza	miejsca	
przebicia	membrany	zszywkami	montażowymi.	Alternatyw-
nie	zszywki	montażowe	należy	zabezpieczyć	taśmą	repera-
cyjną.	Zastosowanie	kontrłat	pozwala	na	uzyskanie	wyma-
ganej	 przestrzeni	 wentylacyjnej	 pomiędzy	 membraną,	 a	
docelowym	pokryciem	dachu.

4.	 Wysokoparoprzepuszczalne	 membrany	 dachowe	 można	
układać	w	bezpośrednim	kontakcie	z	termoizolacją,	zawsze	
stroną	z	nadrukiem	do	góry.

5.	 Membrany	należy	układać	z	zachowaniem	minimalnego	za-
kładu	–	wg	wyznaczonej	linii	(nadruk	na	folii).	Zaleca	się	wy-
konanie	zakładu	na	szerokość	min.	15	cm	(przy	nachyleniu	
połaci	dachowej	<22o	wielkość	zakładu	należy	zwiększyć	do	
min.	20	cm).

6.	 Ze	względu	 na	wymaganą	 szczelność	 przegrody	wskazane	
jest	stosowanie	membran	ze	zintegrowanymi	paskami	kleju	
–	produkty	oznaczone	symbolem	T	/	TT	(alternatywą	jest	za-
stosowanie	taśmy	do	łączenia	membran	i	folii	dachowych).

7.	 Zaleca	się	unikanie	pionowych	połączeń	folii.	Ewentualne	
łączenia	dwóch	folii	(np.	po	wyczerpaniu	rolki)	należy	wy-
konać	w	sposób	bardzo	staranny	–	krawędzie	obu	pasów	
membran	 należy	 ze	 sobą	 skleić,	 zawinąć	 i	 przymocować	
zszywkami	bezpośrednio	do	krokwi.

8.	 Membranę	 należy	 chronić	 przed	 bezpośrednim	oddziały-
waniem	 impregnatów	do	drewna	–	działanie	 tych	prepa-
ratów	 może	 spowodować	 zmianę	 parametrów	 technicz-
nych	 membrany.	 Należy	 bezwzględnie	 unikać	 układania	
membrany	 bezpośrednio	 na	 świeżo	 zaimpregnowanych	
elementach.

9.	 Maksymalny	dopuszczalny	 czas	ekspozycji	membrany	da-
chowej	na	promienie	UV	został	ściśle	określony	na	etykie-
cie	produktu.	Zgodnie	ze	sztuką	dekarską	docelowe	pokry-
cie	dachowe	należy	ułożyć	bez	zbędnej	zwłoki.

10.	 Narażenie	membrany	na	dłuższy	wpływ	promieni	słonecz-
nych	 może	 doprowadzić	 do	 całkowitego	 zdegradowania	
warstw	funkcyjnych	folii.

UWAGA! Należy pamiętać, iż wymóg przykrycia folii dotyczy 
także powierzchni wystających poza obrys budynku (spodnia 
część okapu).
Dodatkowo - nie osłonięcie w odpowiednim czasie membrany 
wewnątrz pomieszczeń może doprowadzić do jej uszkodzenia – 
w wyniku działania promieniowania świetlnego, rozproszonego.

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY - INFORMACJE PODSTAWOWE
INSTALLATION INSTRUCTION - BASIC INFORMATION



INSTRUKCJA      INSTRUCTION

41



INSTRUKCJA      INSTRUCTION

42

1.	 Prior	to	laying	the	membrane	along	the	eaves,	it	is	necessary	
to	install	verge	trims.	

2.	 Installati	on	 of	 the	membrane	 should	 be	 started	 from	 the	
eave	line	(belts	stretched	parallel	to	the	edge	of	the	eaves).	
The	bott	om	edge	of	the	membrane	must	be	ti	ghtly	glued	to	
the	verge	trim,	e.g.	using	a	butyl	glue	or	double	sided	adhe-
sive	tape.

3.	 Laying	the	membrane	perpendicularly	to	the	eaves,	that	is	
along	the	raft	ers,	is	possible	only	in	the	case	of	modernized/
renovated	roofs	(e.g.	during	the	parti	al	replacement	of	the	
roofi	ng).	The	works	are	performed	in	the	several	stages	on	
the	width	of	2-3	raft	ers	(1.7-3.0	m).

4.	 In	the	case	of	the	eaves	protruding	beyond	the	outline	of	
the	building	–	the	full	boarding	(soffi		t	or	roof	boards	on	the	
raft	ers)	under	the	membrane	should	be	made.		Not	covering	
the	underside	of	the	membrane	may	cause	its	damage	(by	
the	impact	of	the	UV	radiati	on).

5.	 Aft	er	fi	xing	the	counter	batt	ens	and	the	batt	ens,	the	gutt	er	
hooks	and	the	gutt	ers	should	be	fi	xed.

1.	 Przed	przystąpieniem	do	układania	membrany	wzdłuż	oka-
pów	należy	zamontować	pasy	podrynnowe.

2.	 Montaż	 membrany	 należy	 rozpocząć	 od	 linii	 okapu	 (pasy	
rozciągane	 równolegle	 do	 brzegu	 okapu).	 Dolną	 krawędź	
membrany	należy	szczelnie	przykleić	do	pasa	podrynnowe-
go	–	np.	za	pomocą	kleju	butylowego	lub	taśmy	dwustron-
nie	klejącej.

3.	 Układanie	 membrany	 prostopadle	 do	 okapu,	 czyli	 wzdłuż	
krokwi,	możliwe	jest	tylko	w	przypadku	dachów	modernizo-
wanych/remontowanych	(np.	podczas	częściowej	wymiany	
pokrycia	dachowego).	Prace	prowadzi	się	wówczas	etapami	
–	na	szerokości	2-3	krokwi	(1,7-3,0	m).

4.	 W	przypadku	okapu	wystającego	poza	obrys	budynku	–	pod	
membraną	należy	wykonać	deskowanie	pełne	(podbitka	lub	
nadbitka	na	krokwiach).	Nie	osłonięcie	membrany	od	spodu	
może	 doprowadzić	 do	 jej	 uszkodzenia	 (wskutek	 działania	
promieniu	UV).

5.	 Po	przymocowaniu	kontrłat	i	łat	dachowych	należy	przymo-
cować	haki	rynnowe	i	pasy	nadrynnowe.

OKAP DACHU (OKAP WYSTAJĄCY POZA OBRYS BUDYNKU)
EAVES (PROTRUDING BEYOND THE OUTLINE OF THE ROOF)
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1.	 Roof	valley	is	a	neuralgic	place	in	every	roof,	parti	cularly	vul-
nerable	to	leakage,	and	it	must	therefore	be	protected	with	
special	care.

2.	 Roof	valley,	as	well	as	the	other	concaviti	es	in	the	roof	sur-
face,	in	which	the	water	can	accumulate,	must	be	protected	
by	 a	 triple	 layer	membrane	 (it	 is	 recommended	 to	 lay	 an	
additi	onal	belt	of	the	membrane	along	the	whole	valley	–	
under	the	main	belts	of	the	foil).	

3.	 The order of assembly of the roof membrane in the roof 
valley:
• on	 the	 full	 boarding	 of	 the	 roof	 valley,	 along	 its	 enti	re	
length,	place	a	bott	om	belt	of	the	membrane;

• aft	er	mounti	ng	the	bott	om	(additi	onal)	belt	of	the	mem-
brane,	place	the	main	layers	of	the	foil;	

• the	main	membrane	 belts	 should	 overlap	 the	 adjacent	
stretch	 (the	minimum	overlap	of	 the	membrane	on	 the	
adjacent	stretch	should	not	be	less	than	25-30	cm;	over-
laps	should	be	glued	with	double-sided	adhesive	tape);

• additi	onally,	above	the	membrane,	place	the	metal	valley,	
through	which	water	fl	ows	down	 from	the	 roofi	ng	 (it	 is	
recommended	to	support	the	valley	along	its	enti	re	length	
using	boards);

• as	a	sealing	of	a	connecti	on	between	the	valley	and	the	
default	roofi	ng,	it	is	recommended	to	use	sealing	wedges	
or	self-expanding	tapes.	

1.	 Kosz	 dachowy	 to	 newralgiczne	 miejsce	 w	 każdym	 dachu,	
szczególnie	narażone	na	przeciekanie,	dlatego	należy	je	za-
bezpieczyć	ze	szczególną	starannością.

2.	 Kosz	dachowy	oraz	inne	zagłębienia	połaci	dachowej,	w	któ-
rych	może	się	 zbierać	woda	muszą	być	zabezpieczone	po-
trójną	warstwą	membrany	(zaleca	się	ułożenie	wzdłuż	całe-
go	kosza	dodatkowego	pasa	membrany	–	pod	zasadniczymi	
pasami	folii).

3.	 Kolejność	montażu	membrany	w	koszu	dachowym:
• na	pełnym	deskowaniu	kosza,	wzdłuż	całej	 jego	długości	
należy	ułożyć	spodni	pas	membrany;

• po	zamontowaniu	spodniego	(dodatkowego)	pasa	mem-
brany	należy	ułożyć	warstwy	zasadnicze	folii;

• zasadnicze	 pasy	 membrany	 powinny	 zachodzić	 na	 są-
siednią	połać	(minimalny	zakład	membrany	na	sąsiednią	
połać	nie	powinien	być	mniejszy	niż	25-30	cm;	zakłady	
należy	podkleić	taśmą	dwustronnie	klejącą);

• nad	membraną	 należy	 dodatkowo	 zamontować	 kosz	 z	
blachy,	po	 którym	 spływa	woda	 z	pokrycia	dachowego	
(zaleca	się	podparcie	kosza	na	całej	jego	długości	za	po-
mocą	desek);

• jako	uszczelnienie	połączenia	kosza	z	docelowym	pokry-
ciem	dachowym	zaleca	się	zastosowanie	klinów	uszczel-
niających	lub	taśm	samorozprężnych.

KOSZ DACHOWY
ROOF VALLEY
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1.	 In	the	case	of	the	highly	vapour-permeable	membranes	do	
not	apply	the	venti	lati	on	space	in	the	ridge.	

2.	 In	the	ridge	part	and	on	the	corners	of	the	roof,	the	mem-
brane	belts	from	both	of	the	surfaces	should	be	moved	to	
the	other	side	(maintaining	the	overlap	of	at	least	25-30	cm	
width).	Both	membrane	belts	should	be	glued	together/se-
aled	–	e.g.	using	double	sided	adhesive	tape.

3.	 For	bett	er	protecti	on	of	the	roof	corners,	it	is	recommended	
to	lay	the	additi	onal	third	membrane	belt	on	the	ridge.

4.	 Depending	on	the	needs	(and	the	type	of	the	roofi	ng)	-	the	
roof	ridge	vents	or	ridge	venti	lati	on	tape	should	be	installed	
in	the	corner	and	on	the	ridge.

1.	 W	przypadku	membran	wysokoparoprzepuszczalnych	–	nie	
stosuje	się	przerwy	wentylacyjnej	w	kalenicy.

2.	 W	 części	 kalenicowej	 oraz	 na	 narożach	 dachu	 pasy	mem-
bran	z	obu	połaci	należy	przełożyć	na	drugą	stronę	(z	zacho-
waniem	zakładu	o	szer.	min.	25-30	cm).	Oba	pasy	membrany	
należy	ze	sobą	połączyć/uszczelnić	–	np.	za	pomocą	taśmy	
dwustronnie	klejącej.

3.	 Dla	lepszego	zabezpieczenia	naroża	dachu	zaleca	się	ułoże-
nie	na	grzbiecie	dodatkowego,	trzeciego	pasa	membrany.

4.	 W	zależności	od	potrzeb	(oraz	rodzaju	pokrycia	dachowego)	
–	w	narożniku	 i	w	kalenicy	dachu	należy	zamontować	wy-
wietrzniki	kalenicowe	lub	wentylacyjne	taśmy	kalenicowe.

KALENICA I NAROŻE DACHU
RIDGE AND ROOF CORNER

1.	 The	fl	ashing	by	the	wall	in	the	contact	with	the	roof	slope	
(e.g.	 the	fi	re	wall,	 the	wall	of	 the	dormer,	etc.)	 should	be	
performed	with	parti	cular	care	for	accuracy	and	precision.

2.	 The	membrane	 should	 be	 strictly	 drawn	 upwards	 (a	 belt	
with	a	height	of	10-15	cm)	and	glued	to	the	wall,	e.g.	with	
the	butyl	glue.

3.	 Aft	er	 laying	 the	default	 roofi	ng,	 the	 additi	onal	 fl	ashing	of	
the	walls	(e.g.	with	the	roofi	ng	tapes)	should	be	performed.	

1.	 Obróbkę	przy	ścianie	stykającej	się	z	połacią	dachową	(np.	
ściana	 pożarowa,	 ściana	 lukarny	 itp.)	 należy	 wykonać	 ze	
szczególną	dbałością	o	dokładność	i	precyzję.

2.	 Membranę	 należy	 bezwzględnie	 wyprowadzić	 ku	 górze	
(pas	o	wysokości	10-15	cm)	i	przykleić	do	ściany	np.	za	po-
mocą	kleju	butylowego.

3.	 Po	ułożeniu	docelowego	pokrycia	dachowego	należy	wyko-
nać	dodatkową	obróbkę	ściany	(np.	wykorzystaniem	blachy).

ŚCIANA POŻAROWA / DACH STYKAJĄCY SIĘ ZE ŚCIANĄ INNEGO BUDYNKU
FIRE WALL/ROOF IN CONTACT WITH THE WALL OF ANOTHER BUILDING



INSTRUKCJA      INSTRUCTION

45

1.	 As	in	the	case	of	roof	windows	and	roof	hatchways	–	the	fl	a-
shing around the chimney and the roof windows should be 
performed	with	parti	cular	care	for	accuracy	and	precision.	

2.	 The	membrane	should	be	drawn	upwards	(a	belt	with	a	he-
ight	of	10-15	cm)	and	glued	to	the	chimney	e.g.	using	butyl	
glue.	A	drainage	gutt	er	(made	of	metal	or	of	the	membra-
ne),	draining	possible	water	outside	the	raft	ers	adjacent	to	
the	chimney	should	be	made	directly	over	the	chimney.	

3.	 A	 full	 boarding	 should	 be	 made	 above	 the	 chimney	 -	 to	
which	The	chimney	fl	ashings	will	be	fi	xed.	The	way	of	execu-
ti	on	of	the	boarding	and	fl	ashing	over	the	chimney	depends	
on	the	width	of	the	chimney.

4.	 Aft	er	laying	the	default	roofi	ng	the	additi	onal	fl	ashing	of	the	
chimney	 (e.g.	with	 the	 roofi	ng	 tapes	 for	 the	 chimney	fl	a-
shing	or	the	sheets	of	metal)	should	be	performed.

1.	 Podobnie	jak	w	przypadku	okien	i	wyłazów	dachowych	–	ob-
róbkę	wokół	komina	należy	wykonać	ze	szczególną	dbałością	
o	dokładność	i	precyzję.

2.	 Membranę	należy	wyprowadzić	ku	górze	(pas	o	wysokości	
10-15	 cm)	 i	 przykleić	 do	 komina	 np.	 za	 pomocą	 kleju	 bu-
tylowego.	 Bezpośrednio	 ponad	 kominem	 należy	 wykonać	
rynienkę	 odwadniającą	 (z	 blachy	 lub	 z	membrany),	 której	
zadaniem	 jest	odprowadzenie	ewentualnej	wody	poza	 są-
siadujące	z	kominem	krokwie.

3.	 Nad	kominem	należy	wykonać	deskowanie	pełne	–	do	któ-
rego	mocowane	będą	obróbki	blacharskie	komina.	Sposób	
wykonania	 deskowania	 oraz	 obróbki	 blacharskiej	 ponad	
kominem	uzależniony	 jest	od	 szerokości	 komina	 (w	przy-
padku	bardzo	szerokich	kominów	zaleca	się	wykonanie	od-
boju	klinowego	–	tzw.	kozubka).

4.	 Po	ułożeniu	docelowego	pokrycia	dachowego	należy	wy-
konać	dodatkową	obróbkę	komina	(np.	za	pomocą	taśm	do	
obróbki	komina	lub	z	wykorzystaniem	blachy).

KOMIN
CHIMNEY
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INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII PAROIZOLACYJNEJ
INSTALLATION INSTRUCTION OF VAPOR BARRIER FOIL

Uwaga!
Z	uwagi	na	właściwości	płyt	gipsowo-kartonowych	wszyst-
kie	pomieszczenia	powinny	mieć	sprawnie	działającą	wen-
tylację.	W	przypadku	braku	sprawnego	systemu	wentylacji	
na	 powierzchni	 przegrody	 może	 pojawić	 się	 zagrażająca	
zdrowiu	ludzi	pleśń	lub	grzyby.

Att	enti	on!
Due	to	the	properti	es	of	the	drywall	all	rooms	should	have	
an	effi		cient	 venti	lati	on.	 If	 the	venti	lati	on	 system	 is	 ineffi		-
cient on the surface of the barrier may appear threatening
to	people’s	health	mold	or	fungus.

1.	 Mdm®	Verso	vapor	barriers	should	be	installed	with	a	small	
amount	of	tension	just	under	thermal	insulati	on	(from	the	
room	side)	-	horizontal	or	parallel	to	the	raft	er	(or	wall	con-
structi	on).

2.	 If	 the	 foil	 is	 installed	horizontally	 (recommended)	 -	across	
the structure - work should start from the upper part of the 
barrier	(eg	in	roofs	-	from	ridge).	When	assembled	along	the	
structure,	layers	should	be	linked	directly	to	each	other	on	
the	parti	ti	on	structure.

3.	 mdm®	Verso	vapor	barriers	should	be	installed	with	the	pre-
servati	on	of	of	the	bedding	(minimum	5	cm).	

4.	 The	individual	layers	should	be	sealed	together	with	a	do-
uble-sided	 adhesive	 tape	 dedicated	 for	 membranes	 and	
roofi	ng	foils.	All	places	of	att	achment	(using	staples)	of	the	
vapor	barrier	should	be	secured	with	reparati	on	tape.

5.	 The	 applied	 fastening	 system	 for	 plasterboard	 (or	 other	
cladding)	should	not	interfere	with	the	ti	ghtness	of	the	laid	
vapor	barrier.

6.	 All	 types	 of	 vapor	 barrier	 connecti	ons	with	windows	 and	
roof hatches should be made in accordance with the recom-
mendati	ons	of	their	manufacturers.

1.	 Paroizolacje	mdm®	Verso	należy	układać	z	lekkim	napręże-
niem	tuż	pod	termoizolacją	(od	strony	pomieszczenia)	-	po-
ziomo	lub	równolegle	do	krokwi	(lub	konstrukcji	ściany).

2.	 W	przypadku	montażu	 folii	w	układzie	 poziomym	 (zaleca-
nym)	 -	w	poprzek	 konstrukcji	 -	 prace	należy	 rozpocząć	od	
górnej	części	przegrody	(np.	w	dachach	-	od	jętek/kleszczy	
lub	kalenicy).	Przy	montażu	wzdłuż	konstrukcji	kolejno	ukła-
dane	warstwy	należy	ze	sobą	 łączyć	bezpośrednio	na	kon-
strukcji	przegrody.

3.	 Paroizolacje	mdm®	Verso	należy	układać	z	zachowaniem	za-
kładu	(min.	5	cm).	

4.	 Poszczególne	 warstwy	 należy	 ze	 sobą	 szczelnie	 skleić	 za	
pomocą	taśmy	dwustronnie	klejącej	do	łączenia	membran	
i	 folii	dachowych.	Wszystkie	miejsca	przymocowania	paro-
izolacji	(za	pomocą	zszywek)	należy	zabezpieczyć	taśmą	re-
paracyjną.

5.	 Zastosowany	system	mocowania	płyt	gipsowo-kartonowych	
(lub	innych	okładzin)	nie	powinien	ingerować	w	szczelność	
ułożonej	paroizolacji.

6.	 Wszelkiego	typu	połączenia	paroizolacji	z	oknami	i	wyłazami	
dachowymi	należy	wykonać	zgodnie	z	zaleceniami	ich	pro-
ducentów.
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PRICES
1.	 The	 products	 presented	 in	 the	 catalogue	 are	 offered	 to	 Clients	 on	

the	 basis	 of	 individual	 commercial	 quotation.	 In	 order	 to	 obtain	 a	
quotation	please	contact	our	regional	sales	representative.

2.	 The	offer	of	mdm®	(hereinafter:	Seller)	is	directed	only	to	commercial	
companies.

PAYMENT	CONDITIONS
3.	 Trading	conditions	concerning	the	form	of	payment	and	the	option	of	

trade	credit	are	established	individually	for	every	Client.

ORDER	PLACEMENT
4.	 Orders	can	be	sent:
• by	fax	to	0048	33	47	94	513
• via	email	to:	office@mdmnt.com
5.	 The	order	should	contain	specification	and	quantity	of	ordered	goods
6.	 In	 order	 to	 avoid	mistakes	 connected	with	 order	 execution	 and	 to	

improve	their	handling,	Clients	are	asked	to	use	the	goods	index	data	
according	to	the	catalogue	in	their	orders.

CONTACT	DETAILS
7.	 Phone	numbers
• +48	33	479	44	00	Office
• +48	33	479	44	09	15	/	10	/	13	/	16	/	18	/	07	/	08	Customer	Service	

Department
• +48	33	479	45	05	Accountancy

WORKING	TIME
8.	 The	Customer	Service	Department	working	hours:	from	Monday	to	

Friday	from	8:00	am	to	5:00	pm.
9.	 Goods	shipping	to	Clients	is	executed	on	working	days	from	Monday	

to	Friday.

ADDITIONAL	NOTICE
10.	 Information		included		in		this		catalogue		present	the	Seller’s		offer	

according	to	the	status	as	of	01.01.2019
11.	 The	 Seller	 reserves	 the	 right	 to	 introduce	 changes	 to	 the	 offer	 -	

especially	to	withdraw	products	or	their	versions	from	the	catalogue,	
or	to	introduce	products	not	included	in	the	catalogue.

12.	 The	information	about	the	current	product	catalogue	is	available	at	
the	website:	www.mdmsa.com.

CENY
1.	 Produkty	prezentowane	w	katalogu	oferowane	są	Klientom	w	opar-

ciu	o	indywidualną	ofertę	handlową.	W	celu	otrzymania	oferty	han-
dlowej	prosimy	o	kontakt	z	naszym	regionalnym	przedstawicielem	
handlowym.

2.	 Oferta	mdm®	(dalej:	Sprzedającego)	skierowana	jest	wyłącznie	do	
firm	handlowych.

ZASADY	PŁATNOŚCI
3.	 Warunki	handlowe	dotyczące	form	płatności	oraz	ewentualnego	kre-

dytu	kupieckiego	określane	są	indywidualnie	dla	każdego	Klienta.

SKŁADANIE	ZAMÓWIEŃ
4.	 Zamówienia	mogą	być	przesyłane:
• faksem	na	nr	33	47	94	513
• poprzez	stronę	internetową	www.mdmsa.com
• pocztą	elektroniczną	na	adres:	biuro@mdmnt.com
5.	 W	zamówieniu	należy	określić	specyfikację	oraz	ilości	zamawianego	

towaru.
6.	 W	celu	uniknięcia	błędów	związanych	 z	 realizacją	 zamówień	oraz	

usprawnienia	ich	obsługi,	Klienci	są	proszeni	o	umieszczanie	w	za-
mówieniach	indeksów	towarów	wg	oznaczeń	w	katalogu.

REALIZACJA	ZAMÓWIEŃ	KRAJOWYCH
7.	 Wysyłka	 otrzymanych	 zamówień	 (krajowych)	 realizowana	 jest	 w	

następujący	sposób:
• zamówienia	 złożone	 do	 godz.	 12.00	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 –	

tego	samego	dnia;
• zamówienia	złożone	po	godz.	12.00	w	dniu	roboczym,	w	sobotę	lub	

dzień	wolny	od	pracy	–	następnego	dnia	roboczego;
• termin	realizacji	jednorazowych	większych	zamówień	-	do	48h.
8.	 Wysyłka	 towarów	do	Klienta	 jest	uzależniona	od	 spełnienia	przez	

niego	 indywidualnych	 warunków	 handlowych	 (w	 szczególności:	
brak	przeterminowanych	płatności	oraz	nieprzekroczenie	limitu	kre-
dytowego).	W	przypadku	braku	możliwości	wysyłki	w	danym	dniu,	
pracownik	mdm®	kontaktuje	się	telefonicznie	z	Klientem	w	celu	po-
informowania	go	o	tym	fakcie	oraz	uzgodnienia	dalszego	sposobu	
postępowania.

9.	 Wysyłka	zamówień	realizowana	jest	za	pośrednictwem	firm	spedy-
cyjnych	w	formie	przesyłek	paletowych	lub	paczek.

10.	 Przesyłki	są	dostarczane	do	Klienta	w	ciągu	24	/	48	godzin	od	mo-
mentu	nadania.

11.	 Terminy,	o	których	mowa	w	pkt	7	nie	dotyczą	produktów	oznaczo-
nych	w	katalogu	 jako	dostępne	na	zamówienie	-	w	 ich	przypadku	
termin	dostawy	jest	ustalany	z	Klientem	indywidualnie.

12.	 W	 szczególnych	 przypadkach	 Sprzedający	 rezerwuje	 sobie	 prawo	
ustalenia	 innych	niż	określone	w	pkt	7	 terminów	 realizacji	 zamó-
wienia.	O	każdym	takim	przypadku	Dział	Obsługi	Klienta	informuje	
Nabywcę	w	dniu	otrzymania	zamówienia.

13.	 Dostawa	towaru	o	wartości	powyżej	800	zł	netto	realizowana	jest	
na	koszt	Sprzedającego.

14.	 Sprzedający	 nie	 przewiduje	możliwości	 zwrotu	 zakupionego	 i	 do-
starczonego	do	Klienta	towaru	lub	jego	wymiany	na	inny	towar.

REKLAMACJE
15.	 Reklamacje	 dotyczące	 jakości	 otrzymanej	 przesyłki	 powinny	 być	

przekazywane	w	formie	pisemnej	najpóźniej	następnego	dnia	po	jej	
otrzymaniu.

16.	 W	przypadku	gdy	przedmiotem	reklamacji	 jest	uszkodzenie	towa-
rów	podczas	 transportu,	 a	 przesyłka	w	momencie	 jej	 otrzymania	
zawierała	oznaki	uszkodzenia	lub	otwierania,	warunkiem	przyjęcia	
reklamacji	jest	odnotowanie	przez	Klienta	tego	faktu	na	liście	prze-
wozowym	lub	w	formie	odrębnej	notatki	i	potwierdzenie	tego	faktu	
przez	kuriera	firmy	spedycyjnej	doręczającej	przesyłkę.

17.	 Reklamacje	są	rozpatrywane	w	terminie	14	dni	od	daty	ich	złożenia.

INFORMACJE	KONTAKTOWE
18.	 Numery	telefonów:
• 33	479	44	00	Sekretariat
• 33	479	44	09	/	10	/	15	/	13	/	16	/	18	/	07	/	08	Dział	Obsługi	Klienta
• 33	479	45	05	Dział	Księgowości

GODZINY	PRACY
19.	 Dział	Obsługi	Klienta	pracuje	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	

od	8:00	do	16:30.
20.	 Wysyłki	towaru	do	Klientów	realizowane	są	w	dni	robocze	od	po-

niedziałku	do	piątku.

UWAGI	DODATKOWE
21.	 Informacje	zamieszczone	w	niniejszym	katalogu	przedstawiają	ofer-

tę	Sprzedającego	według	stanu	na	dzień	01.01.2019
22.	 Sprzedający	zastrzega	sobie	prawo	do	wprowadzania	zmian	w	ofer-

cie	-	w	szczególności	do	wycofywania	produktów	lub	ich	wersji	z	ka-
talogu,	a	także	do	wprowadzania	do	oferty	produktów	nie	objętych	
niniejszym	katalogiem.

23.	 Informacje	o	aktualnym	katalogu	produktów	dostępne	są	na	stronie	
internetowej	pod	adresem:	www.mdmsa.com

mdm®NT Sp. z o.o.
ul.	Bestwińska	143

43-346	Bielsko-Biała
tel:	33	47	94	400	|	fax:	33	47	94	513

e-mail:	biuro@mdmnt.com	|	office@mdmnt.com	

www.mdmsa.com
www.mdmnt.com
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