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wysokoparoprzepuszczalna mambrana dachowa
breathable roof underlay
Materiał / Material

Polipropylen / Polypropylene

Ilość warstw / Composition

3

Grubość folii / Thickness

0,9 mm

Gramatura / Weight

230 g/m²

Możliwość stosowania na dachu z pełnym
deskowaniem / Use with full boardnig

TAK / YES

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV
/ UV resistance

6 miesięcy / 6 months

Wymiary folii / Dimensions

1,5 m x 50 m

Reakcja na ogień / Reaction to ﬁre

Membrana
dachowa mdm® Ventia Q charakteryzuje się
trzykrotnie grubszą warstwą funkcyjną, dzięki której jest
znacznie bardziej odporna na promieniowanie UV - do 6 miesięcy. Dodatkowo posiada lepszą paroprzepuszczalność i
elastyczność.
Film (warstwa funkcyjna) opracowany w laboratoriach ﬁrmy
mdm, zapewnia najlepszą trwałość membran wysokoparoprzepuszcalnych oraz umożliwia dopasowanie właściwości do indywidualnych wymagań klienta.

Giętkość w niskiej temperaturze / Flexibility
at low temperature

-40°C

Współczynnik Sd / Sd value

0,04 m

Odporność na temp./ temp.resistance

The functional layer was developed in mdm laboratories. It ensures the highest durability of the underlay and allows us to match the properties of
our product to the individual requirements of every customer.
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od -40°C do +80°C

Odporność na przesiąkanie wody / Water resistance
przed sztucznym starzeniem / before artiﬁcial ageing

W1

po sztucznym starzeniu / after artiﬁcial ageing

W1

Paroprzepuszczalność / Water vapour permeability
Lyssysystem 23°C/85%RH

1100 g/m² x 24h

Lyssysystem 38°C/90%RH

2800 g/m² x 24h

Wysokie
noty!
High marks!

Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength

ZAPYTAJ O OFERTĘ SWOJEGO PRZEDSTAWICIELA!
mdm Ventia Q breathable roof underlay has a three times thicker functional layer which extends its UV resistance up to 6 months. mdm Ventia Q
has also higher permeability and ﬂexibility.

Klasa E-d2 / Class E-d2

wzdłuż / MD

w poprzek / CD

przed sztucznym starzeniem / before artiﬁcial ageing

350 N/50 mm

260 N/50 mm

po sztucznym starzeniu / after artiﬁcial ageing

300 N/50 mm

195 N/50 mm

Wydłużenie / Elongation
wzdłuż / MD

w poprzek / CD

przed sztucznym starzeniem / before artiﬁcial ageing

95%

150%

po sztucznym starzeniu / after artiﬁcial ageing

50%

60%

Wytrzymałość na rozdzieranie / Tear resistance
wzdłuż / MD

w poprzek / CD

230 N

300 N

przedstawiono wartości średnie / average values | EN 13859-1 EN 13859-2

10 ancji!
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mdm® Ventia Q
Premium
Membrana dachowa linii Ventia, trójwarstwowa, dyfuzyjna, o
gramaturze ok. 230 g/m2. Zabezpiecza budynki przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi, pozwala na swobodny przepływ pary wodnej. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności folia
dachowa mdm® może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z warstwą izolacji termicznej.
mdm Ventia Q, Premium class 230h/m2, three-layer, diﬀusive
breathable roof underlay. protects building against adverse weather conditions and enables free water vapour diﬀusion. due
to high water vapour permeability this mdm underlay can be
installed directly on the thermal insulation layer.

Ponadprzeciętna grubość warstwy funkcyjnej chroni przed
działaniem promieni UV nawet do 6 miesięcy!

technologia • technology
NAJNOWOCZEŚNIEJSZA METODA LAMINACJI ULTRADŹWIĘKAMI,
ŁĄCZY W SOBIE WYJĄTKOWĄ WARSTWĘ FUNKCYJNĄ OPRACOWANĄ W LABORATORIACH MDM Z ODPOWIEDNIO DOBRANĄ WŁÓKNINĄ.
MEMBRANA UZYSKAŁA ZNACZĄCO WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA
STARZENIE CO WYDŁUŻA JEJ ŻYWOTNOŚĆ.
MODERN TECHNOLOGY OF ULTRASONIC LAMINATION - UNIQUE
FUNCTIONAL LAYER DEVELOPED IN MDM LABORATORIES JOINED
WITH SPECIALLY SELECTED FIBER - MORE RESISTANT TO AGEING
PROCESS.

bezpieczenstwo i ekologia
• safety and ecology
BEZPIECZNA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA.ZNACZNIE POPRAWIA
TERMOIZOLACJĘ POMIESZCZEŃ, CO OBNIŻA ZUŻYCIE ENERGII DO
OGRZANIA. POZWALA TYM SAMYM OGRANICZYĆ EMISJĘ CO2 DO
ATMOSFERY.
DOSTOSOWANE DO PEŁNEGO RECYKLINGU.
SAFE AND SECURE FOR HEALTH. IMPROVES THERMAL INSULATION OF ROOMS WHICH HELPS TO SAVE ENERGY AND REDUCE
CO2 EMISSION TO THE ATMOSPHERE. FULLY RECYCLABLE.

komfort • comfort
DLA DEKARZY - PORĘCZNA ROLKA, WYTRZYMAŁA STRUKTURA,
DZIĘKI ZASTOSOWANIU CIEMNEJ BARWY - WYJĄTKOWO KOMFORTOWA W MONTAŻU;
DLA UŻYTKOWNIKÓW - DŁUGOTRWAŁA, STABILNA, POSIADA 10
LAT GWARANCJI !
FOR ROOFERS - HANDY ROLL, PERSISTENT STRUCTURE THANKS
TO DARK HUE - VERY COMFORTABLE INSTALLATION
FOR USERS - LONG-LASTING, STABLE, 10 YEARS WARRANTY.

Exceptionally thick functional layer protects against UV radiation during up to 6 months!

Możesz bezpośrednio stosować z termoizolacją, układać na pełnym deskowaniu, stosować pod pokrycia dachowe - dachówki
betonowe, blachodachówki, płyty z blachy.
To be applied directly on thermal insulation as well as on full
boarding, concrete tiles, metal sheet tile and plain metal sheet
Wykonana jest z włókniny polipropylenowej połączonej z polipropylenowym ﬁlmem mikroporowatym o wysokiej paroprzepuszczalności.
Made of polypropylene ﬁber joined with polypropylene, high
breathable functional layer with micropores

Wymiary rolki: długość: 50 m; szerokość: 1,5 m.
length: 50m, width: 1,50m

Folia mdm® Ventia Q

mdm® Ventia Q brathable underlay

dostępna jest również z paskami kleju, dla dachów o mniejszym
kącie nachylenia oraz dla ograniczenia penetracji wiatru i wywiewaniu powietrza z warstwy izolacji termicznej.

is also available in version with glue stripes, for roofs with smaller angle of inclination, in order to reduce wind penetration and
air getaway from the insulation layer.

Możliwe jest również dostarczenie produktu według indywidualnych wymagań klienta (w tym indywidualnego nadruku - polimeru, etykiet oraz ze zintegrowanym pasem taśmy samoprzylepnej przy jednym lub obu brzegach pasa folii-wersja T/TT).

individual orders available, including
individual labels with one (T-version)
or two (TT-version) adhesive strips.

Wysoko wykwaliﬁkowany personel pracuje nad rozwojem nowych produktów i udoskonalaniem dotychczasowych.

Highly qualiﬁed staﬀ is developping new products and improving
the existing ones.

Dzięki kontroli jakości w zewnętrznych instytutach w kraju i za
granicą membrany Ventia speniają wymogi UE, Niemieckiego
Instytutu Dekarzy (ZVDH), Francuskiego Instytutu Budowlanego
(CSTB - Centre Scientiﬁque et Technique du Bâtiment) oraz British Board of Agrément (BBA).

thanks to external quality controls eﬀected by polish and foreign
institutions, Ventia underlays meet the requirements of the EU,
German Rooﬁng Institute (ZVDH), French Scientiﬁc and Technical
Centre for Building (CSTB) and British Board of Agrément (BBA).

PP

70g/m2

