
INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII PAROIZOLACYJNEJ
INSTALLATION INSTRUCTION OF VAPOR BARRIER FOIL

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

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 partition structure.

3. mdm® Verso vapor barriers should be installed with the pre-
servation 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 
roofing foils. All places of attachment (using staples) of the 
vapor barrier should be secured with reparation tape.

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

6. All types of vapor barrier connections with windows and 
roof hatches should be made in accordance with the recom-
mendations 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.

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.

Attention!
Due to the properties of the drywall all rooms should have 
an efficient ventilation. If the ventilation system is ineffi-
cient on the surface of the barrier may appear threatening
to people’s health mold or fungus.
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