Zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pózn. zm.) wszystkie
przegrody zewnętrzne należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
Ze względu na wymaganą szczelność przegrody krawędzie membrany Ventia Neo pokryto specjalistycznym klejem, który umożliwia
silne połączenie ze sobą kolejno układanych warstw.

Membrana

NEO

NEO 200

w ofercie mdm®

Parametry techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na rozdarcie
(gwóźdź)

wzdłuż

520 N/50 mm (± 70)

w poprzek

440 N/50 mm (± 70)

wzdłuż

320 N (± 50)

w poprzek

370 N (± 50)

Wodoszczelność

W1

Współczynnik Sd

0,12 m

Ilość warstw

2 warstwy

Odporność na działanie temperatury

od -40°C do +80°C

Krótkotrwała odporność temperaturowa

do +120°C

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV

max. 6 m-cy

Możliwość stosowania na dachu z pełnym
deskowaniem

TAK

Gramatura

200 g/m²

Grubość

0,9 mm

Szerokość / długość rolki

1,5 m / 50 m

Membrana

PIERWSZA
MEMBRANA
Z TPU
ODpOrNa Na wysOką
TEmpEraTUrę aŻ DO 120°c
DO 6 miEsięcy
EkspOzycji Na UV

Produkt dostępny z jednym (T) lub dwoma (TT) zintegrowanymi paskami klejącymi. W przypadmy membrany z dwoma paskami klejącymi (TT) układanie kolejnych pasów membrany
może odbywać się naprzemiennie - z prawej krawędzi dachu
do lewej i z lewej do prawej, co przekłada się na mniejsze zużycie materiału i znaczną oszczędność czasu pracy dekarza.

ŁaTwO UkŁaDa się
Na DachU

NEO 170

Parametry techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na rozdarcie
(gwóźdź)

wzdłuż

410 N/50 mm (± 70)

w poprzek

390 N/50 mm (± 70)

wzdłuż

300 N (± 50)

w poprzek

310 N (± 50)

Wodoszczelność

W1

Współczynnik Sd

0,12 m

Ilość warstw

2 warstwy

Odporność na działanie temperatury

od -40°C do +80°C

Krótkotrwała odporność temperaturowa

do +120°C

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV

max. 6 m-cy

Możliwość stosowania na dachu z pełnym
deskowaniem

TAK

Gramatura

170 g/m²

Grubość

0,6 mm

Szerokość / długość rolki

1,5 m / 50 m

mdm NT Sp. z o. o.
43-346 Bielsko-Biała
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www.mdmsa.com

Ventia Neo 170 oferowana jest z jednym, niezwykle mocnym
paskiem klejącym (T).

prODUkT pOlski
szczEgÓlNiE pOlEcaNa
DO izOlacji DachÓw
O skOmplikOwaNEj brylE

Membrana

NEO

Membrana

do 6 miesięcy espozycji UV!

Sercem membrany mdm® Ventia NEO
jest ultranowoczesny film funkcyjny
z TPU, który charakteryzuje się bardzo
dużą odpornością na: szkodliwe działanie promieni UV (dopuszczalna ekspozycja – do 6 miesięcy) i wpływ ekstremalnie wysokich temperatur (nawet do
120°C).
Zaawansowany technologicznie film TPU gwarantuje niezwykle wysoką odporność membrany na
rozciąganie i rozdzieranie co pozytywnie wpływa
na bezpieczeństwo i tempo pracy dekarza. Dzięki
swojej elastyczności membrana doskonale przylega
do podłoża - jest łatwo formowalna w koszach i narożach dachu.

NEO

Wyjątkowe korzyści membrany mdm® Ventia Neo to:
•
•
•

DŁUGOLETNIA GWARANCJA PRODUCENTA
Pewność dobrze wykonanej izolacji na lata
oszczędność materiału i energii

Dwuwarstwowa membrana
dachowa z warstwą
termoplastycznego
poliuretanu (TPU).

Produkt został objęty 15-letnią gwarancją producenta. Wysokie parametry
techniczne - membrana klasy premium.
Bardzo duża odporność na procesy starzenia. Wybór membrany mdm® Ventia
NEO to spokój na lata.

Dzięki swojej niezwykłej, dwuwarstwowej budowie (paroprzepuszczalny film TPU połączony
z włókniną techniczną o zdolnościach absorpcyjnych)
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.

Dzięki zastosowaniu technologi laminowania klejem, włókna z tkaniny igłowanej są
równomiernie wygładzone i nie ingerują w warstwę funkcyjną jak w przypadku technologii
wylewania na ciepło warstwy TPU.

Niezwykle mocny klej umożliwia korektę ułożenia kolejno układanych warstw
membrany. W razie potrzeby możliwym
jest rozdzielenie i ponowne sklejenie ze
sobą dwóch sąsiednich pasów membrany. Jednocześnie klej charakteryzuje
się dużą siłą wiązania w kierunku poprzecznym.

Technologia laminacji
(mdm® Ventia NEO):
- jednorodna grubość TPU
- produkt najwyższej jakości

Technologia wylewania na ciepło
warstwy TPU (konkurencja):
- włókna naruszają strukturę TPU
- możliwość przecieków

