
Materiał siatka poliestrowa, klej 
akrylowy

Rozmiar 20mm x 25m
Temperatura 
klejenia od 5°C

Karton 12szt

UNO
• Jednostronna taśma zbudowana z folii PE 
wzmocnionej włóknem poliestrowym i 
specjalnego kleju na bazie dyspersji 
akrylowej. 
• Stosowana do sklejania i reperacji folii i 
membran dachowych z tworzyw 
sztucznych oraz ich sklejania z drewnem i 
elementami metalowymi.

DUO
• Dwustronna taśma zbudowana z siatki 
poliestrowej pokrytej obustronnie 
specjalnym klejem na bazie dyspersji 
akrylowej. 
• Stosowana do sklejania folii paroizolacyj-
nych, dachowych, membran dachowych i 
innych produktów na bazie tworzyw 
sztucznych.

TOPBAND
• Jednostronna taśma zbudowana z 
włókniny polipropylenowej i kleju na bazie 
dyspersji akrylowej.
 • Stosowana do sklejania i reperacji 
membran dachowych, membran 
wiatroizolacyjnych i innych produktów na 
bazie polipropylenu.

Kod produktu EVU5025
Kod produktu EVD2025

Kod produktu  EVTB5025

Materiał
polietylen, siatka 
poliestrowa,  
klej akrylowy

Rozmiar 50mm x 25m
Temperatura 
klejenia od 5°C

Karton 12szt

Materiał
polietylen, siatka 
poliestrowa, 
klej akrylowy

Rozmiar 50mm x 25m
Temperatura 
klejenia od 5°C

Karton 12szt
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Kod produktu  EVTBF5025

Materiał
polipropylen powlekany, 
klej akrylowy 

Rozmiar 50mm x 25m
Temperatura 
klejenia od 5°C

Karton 12szt

TOPBAND FASSADE
• Jednostronna taśma zbudowana z 
włókniny polipropylenowej pokrytej 
poliuretanem i klejem na bazie dyspersji 
akrylowej. 
• Stosowana do sklejania i reperacji 
membrany wiatroizolacyjnej FASSADE i 
innych produktów na bazie polipropylenu.

OTTENSTEN POLSKA PARTNEREM EUROVENT
Produkty Eurovent powstają przy wykorzystaniu najnowocześniejszych osiągnięć 
techniki oraz zaangażowaniu najlepszych fachowców z branży izolacji budowlanych. 
Połączyli oni swoje ponad 20-letnie doświadczenia w projektowaniu, produkcji i 
dystrybucji membran dachowych, akcesoriów dachowych i materiałów izolacyjnych, 
aby stworzyć i przekazać Państwu to, co najlepsze w tej dziedzinie.

TAŚMY BUDOWLANE

WWW.OTT.PL



PUR
• Jednostronna taśma przeznaczona do 
wykonywania uszczelnień w budownic-
twie. Zbudowana z pianki polietylenowej o 
strukturze zamkniętych komórek i pokryta 
jednostronnie klejem na bazie dyspersji 
akrylowej. 
• Dzięki swojej sprężystości niweluje 
nierówności kontrłaty montowanej na 
membranie dachowej.

Materiał pianka polietylenowa
Rozmiar 30mm x 30m

40mm x 25m
50mm x 30m

Temperatura 
klejenia od 5°C

Karton 5szt/5szt/3szt
Kody produktów EVP3030

EVP4025
EVP5030

 

BUTYL
• Dwustronna, bezrozpuszczalnikowa 
taśma na bazie butylu, z oddzielającą 
warstwą papieru silikonowego. 
• Stosowana do sklejania i uszczelniania 
folii paroizolacyjnych, dachowych, folii 
fundamentowych i innych produktów na 
bazie tworzyw sztucznych.

Materiał klej butylowy
Rozmiar 15mm x 25m
Temperatura 
klejenia od 5°C

Karton 16szt
Kod produktu EVB1525

ALUFIX
• Jednostronna taśma metalizowana 
przeznaczona do sklejania i reperacji folii 
aluminiowych, elementów budowlanych 
wykonanych z aluminium lub metalizowa-
nych jego warstwą. 
•  Zbudowana z folii polietylenowej 
powleczonej aluminium oraz pokryta  
specjalnym klejem na bazie dyspersji 
akrylowej.

Materiał metalizowana folia PE
Rozmiar 50 mm x 50m

75 mm x 50m
Temperatura 
klejenia od 5°C

Karton 24szt/36szt
Kod produktu EVA5050

EVA7550

COMPRI
• Jednostronna taśma rozprężna z 
elastycznej pianki poliuretanowej 
nasączonej zmody�kowanym akrylem. 
Wstępnie skompresowana taśma po 
zamontowaniu rozprężą się, zwiększając 
swoją grubość pięciokrotnie. 
• Do jej podstawowych zastosowań należą 
uszczelnianie szczelin i fug, izolacja 
ciePLNa oraz akustyczna.

Materiał pianka poliuretanowa
Rozmiar 15mm x 30mm x 5m

15mm x 40mm x 5m
20mm x 50mm x 5m

Temperatura 
klejenia od 5°C

Karton 12szt
Kod produktu EVC1530

EVC1540
EVC2050
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SALONY FIRMOWE OTTENSTEN
STARGARD
ul. Przemysłowa 12
73-110 STARGARD
Tel: 91 483 62 61
sklepszczecin@ott.pl

TORUŃ
ul. Łódzka 240
87-100 TORUŃ
Tel: 605 071 625
skleptorun@ott.pl

ŁÓDŹ
ul. Organizacji WiN 8
91-825 ŁÓDŹ
Tel: 605 073 292
skleplodz@ott.pl

CZĘSTOCHOWA
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1/15
42-217 CZĘSTOCHOWA
Tel: 605 071 544
sklepczestochowa@ott.pl

WROCŁAW
ul. Kosmonautów 222b
54-042 WROCŁAW
Tel: 605 071 445
sklepwroclaw@ott.pl

LUBLIN
ul. Fulmana 7
20-497 LUBLIN
Tel: 609 537 237
skleplublin@ott.pl

KATOWICE
ul. Hallera 4
40-321 KATOWICE
tel.: 605 071 636
sklepkatowice@ott.pl

GDAŃSK
ul. Kołobrzeska 48e
80-394 GDAŃSK
tel.: 605 071 434
sklepgdansk@ott.pl



MEMBRANY DACHOWE
DO DACHÓW SKOŚNYCH WENTYLOWANYCH

• Trójwarstwowa paroprzepuszczalna 
membrana dachowa. Zbudowana z dwóch 
warstw włókniny polipropylenowej i �lmu 
funkcyjnego, który zapewnia wysoką 
przepuszczalność pary wodnej oraz 
wodoszczelność produktu. 
• Może być wykonana na zamówienie w wersji 
z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2. 
• Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, 
które sprawiają, że odporność produktu na 
promieniowanie UV wynosi 4 miesiące. Dzięki 
tej właściwości montaż pokrycia dachowego 
może być wykonany z opóźnieniem czasowym.

• Trójwarstwowa paroprzepuszczalna membrana 
dachowa. Zbudowana z dwóch warstw włókniny 
polipropylenowej i �lm funkcyjnego, który zapewnia 
wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz 
wodoszczelność produktu. 
• Może być wykonana na zamówienie w wersji z 
dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2. 
• Posiada najwyższą w swojej klasie odporność na 
rozrywanie, w związku z czym jest wybierana przez 
najbardziej wymagających dekarzy. 
• Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które 
sprawiają, że odporność produktu na promieniowanie 
UV wynosi 4 miesiące. Dzięki tej właściwości montaż 
pokrycia dachowego może być wykonany z opóźnie-
niem czasowym.

• Trójwarstwowa paroprzepuszczalna membrana 
dachowa. Zbudowana z dwóch warstw włókniny 
polipropylenowej i �lmu funkcyjnego, który 
zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej 
oraz wodoszczelność produktu. 
• Może być wykonana na zamówienie w wersji z 
dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2. 
• Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na 
rozrywanie, co zwiększa komfort pracy dekarza. 
• Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które 
sprawiają, że odporność produktu na promieniowa-
nie UV wynosi 4 miesiące. Dzięki tej właściwości 
montaż pokrycia dachowego może być wykonany z 
opóźnieniem czasowym.

Masa powierzchniowa: ca. 120 g/m²
Paroprzepuszczalność: ca. 3000 g/m²/24h
Współczynnik Sd: ca. 0,02m
Odporność na UV: 4 miesiące
Rozmiar rolki: 1,5m x 50m = 75m²
Paleta 50 rolek
Kod produktu EVCLASSIC120

*membrana Classic dostępna
także w rozmiarze 3m x 50m = 150m2

Kod produktu EVCLASSIC120-2 

Membrana CLASSIC

Masa powierzchniowa: ca. 140 g/m²
Paroprzepuszczalność: ca. 3000 g/m²/24h
Współczynnik Sd: ca. 0,02m
Odporność na UV: 4 miesiące
Rozmiar rolki: 1,5m x 50m = 75m²
Paleta 50 rolek
Kod produktu EVMAXI140

Membrana  MAXI

Masa powierzchniowa: ca. 170 g/m²
Paroprzepuszczalność: ca. 3000 g/m²/24h
Współczynnik Sd: ca. 0,02m
Odporność na UV: 4 miesiące
Rozmiar rolki: 1,5m x 50m = 75m²
Paleta 40 rolek
Kod produktu EVSUPER170

Membrana SUPER
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MEMBRANY DACHOWE

MEMBRANY PAROIZOLACYJNE

MEMBRANY WIATROIZOLACYJNE

FOLIE DACHOWE

FOLIE IZOLACYJNE

9

9

ROZMIAR WAGA
kg


