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Taśmy i folie
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O firmie
Partner Tapes Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów dla 
sektora chemii budowlanej. W ofercie firmy znajdują się folie paroizolacyjne do 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz materiały hydroizolacyjne i wykończeniowe 
dla budownictwa. Wyroby budowlane firmy Partner Tapes posiadają wymagane 
aprobaty i oceny techniczne wystawione zarówno przez krajowy Instytut Techniki 
Budowlanej, jak i notyfikowane instytuty badawcze w Niemczech - ift Rosenheim  
i MFPA Lipsk. W 2017 roku firma dołączyła do holdingu Soudal*.

*  Soudal jest największym na świecie producentem pian poliuretanowych oraz czołowym dostawcą mas uszczelniających, klejów i wyrobów 
chemii dachowej dla profesjonalistów i odbiorców indywidualnych. Belgijska, rodzinna firma, założona i zarządzana przez Vica Swertsa,  
ze swoimi 17 zakładami produkcyjnymi na czterech kontynentach – jest jednym z najważniejszych dostawców  i ekspertów w branży 
nowoczesnej chemii budowlanej. 



Folie wewnętrzne do montażu warstwowego

Folia wewnętrzna WTI TOTAL 
Wewnętrzna folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej  
ze ścianą. Pokryta jest obustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie 
warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie  
i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w pasek klejący  
o szerokości 15 mm przeznaczony do mocowania do ościeżnicy. Spód taśmy jest pokryty na całej 
szerokości klejem umożliwiającym wygodne i trwałe mocowanie do ściany.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb

Folia wewnętrzna WTI MINI 
Wewnętrzna folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej  
ze ścianą. Pokryta jest obustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie 
warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie  
i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące  
o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie) przeznaczone do mocowania do ościeżnicy. Do ściany 
folia jest mocowana za pomocą dedykowanego kleju montażowego Partner Hybrid.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb

Folia wewnętrzna WTI Siatka 
Wewnętrzna folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej  
ze ścianą. Pokryta jest obustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie 
warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie  
i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące  
o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie), na drugiej krawędzi taśmy znajduje się pasek 
butylowy i siatka podtynkowa.

Szerokość Długość rolki
70+50 mm 25 mb
100+50 mm 25 mb
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Folia wewnętrzna WTI ALU TOTAL 
Wewnętrzna aluminiowa folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie 
szkieletowym oraz połączeń montażowych stolarki otworowej. Pokryta jest jednostronnie specjalną 
włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci  
z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy 
zaopatrzona jest w pasek klejący o szerokości 15 mm przeznaczony do mocowania do ościeżnicy. Spód 
taśmy jest pokryty na całej szerokości klejem umożliwiającym wygodne i trwałe mocowanie do ściany.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb

Folia wewnętrzna WTI ALU 
Wewnętrzna aluminiowa folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie 
szkieletowym oraz połączeń montażowych stolarki otworowej. Pokryta jest jednostronnie specjalną 
włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci  
z pomieszczenia, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy 
zaopatrzona jest w paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie), na drugiej krawędzi taśmy 
znajduje się pasek butylowy o szerokości 19 mm dedykowany do wyklejenia do ściany.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb

Folia wewnętrzna WTI ALU MINI 
Wewnętrzna aluminiowa folia paroszczelna przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie 
szkieletowym oraz połączeń montażowych stolarki otworowej. Pokryta jest jednostronnie specjalną włókniną 
polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci z pomieszczenia, 
eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa  
paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustonnie) przeznaczone do mocowania do ościeżnicy.  
Do ściany folia jest mocowana za pomocą dedykowanego kleju montażowego Partner Hybrid.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb
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Folia wewnętrzna WTI HYDROTECH 
Wewnętrzna folia paroszczelna w postaci włókniny PP pokrytej jednostronnie butylem  
o podwyższonej lepkości. Przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie .

Szerokość Długość rolki
70 mm 10 mb
100 mm 10 mb
150 mm 10 mb

Folia wewnętrzna WTI HYDROTECH FLEX 
Wewnętrzna folia paroszczelna w postaci elastycznej włókniny PP pokrytej jednostronnie 
butylem o podwyższonej lepkości. Poprzecznie rozciągliwa, pochłania niewielkie ruchomości 
podłoża. Przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie.

Szerokość Długość rolki
70 mm 10 mb
100 mm 10 mb
150 mm 10 mb

Folia wewnętrzna WTI HYDROTECH FLEX PLUS 
Wewnętrzna folia paroszczelna w postaci elastycznej włókniny PP pokrytej jednostronnie 
butylem o podwyższonej lepkości. Wzdłuż jednej krawędzi taśma zaopatrzona jest w dodatkowy 
pasek butylowy o szerokości 15 mm. Poprzecznie rozciągliwa, pochłania niewielkie ruchomości 
podłoża. Przeznaczona do uszczelniania połączeń w budownictwie.

Szerokość Długość rolki
70 mm 10 mb
100 mm 10 mb
150 mm 10 mb
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Folie wewnętrzne do konstrukcji szkieletowych



Folia zewnętrzna WTO TOTAL 
Zewnętrzna folia paroprzepuszczalna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. 
Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. 
Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna 
krawędź taśmy zaopatrzona jest w pasek klejący o szerokości 15 mm przeznaczony do mocowania do ościeżnicy. 
Spód taśmy jest pokryty na całej szerokości klejem umożliwiającym wygodne i trwałe mocowanie do ściany.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb
300 mm 25 mb

Folia zewnętrzna WTO MINI 
Zewnętrzna folia paroprzepuszczalna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej 
ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie 
warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację 
warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa paski klejące o szerokości  
15 mm i 9 mm (obustronnie) przeznaczone do mocowania do ościeżnicy. Do ściany folia jest 
mocowana za pomocą dedykowanego kleju montażowego Partner Hybrid.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb

Folia zewnętrzna WTO Siatka 
Zewnętrzna folia paroprzepuszczalna przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej 
ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie 
warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację 
warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w paski klejące o szerokości  
15 mm i 9 mm (obustronnie), na drugiej krawędzi taśmy znajduje się pasek butylowy i siatka 
podtynkowa.

Szerokość Długość rolki
70+50 mm 25 mb
100+50 mm 25 mb
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Folia zewnętrzna WTO UV+ 
Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. 
Przeznaczona do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie 
specjalną włókniną polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie 
wilgoci od zewnątrz, eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy 
zaopatrzona jest w dwa paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie), na drugiej krawędzi 
taśmy znajduje się pasek butylowy o szerokości 19 mm dedykowany do wyklejenia do ściany.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb

Folia zewnętrzna WTO TOTAL UV+ 
Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Przeznaczona 
do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną włókniną  
polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, eliminuje 
zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w pasek klejący o szerokości 
15 mm przeznaczony do mocowania do ościeżnicy. Spód taśmy jest pokryty na całej szerokości klejem.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb
300 mm 25 mb

Folia zewnętrzna WTO MINI UV+ 
Folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Przeznaczona 
do uszczelniania połączeń stolarki otworowej ze ścianą. Pokryta jest dwustronnie specjalną  włókniną 
polipropylenową ułatwiającą nałożenie warstwy tynku. Uniemożliwia wnikanie wilgoci od zewnątrz, 
eliminuje zawilgocenie i degradację warstwy izolacyjnej. Jedna krawędź taśmy zaopatrzona jest w dwa 
paski klejące o szerokości 15 mm i 9 mm (obustronnie) przeznaczone do mocowania do ościeżnicy.  
Do ściany folia jest mocowana za pomocą dedykowanego kleju montażowego Partner Hybrid.

Szerokość Długość rolki
70 mm 25 mb
100 mm 25 mb
150 mm 25 mb
200 mm 25 mb
250 mm 25 mb
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Folia ALUBUTYL PREMIUM 
Wodoszczelna folia aluminiowa pokryta warstwą butylu o grubości 1,0 mm i podwyższonej lepkości. Odporna na warunki atmosferyczne. 
Nie twardnieje i nie kruszy się z czasem. Niezastąpiona przy uszczelnianiu złączeń w pracach budowlanych, dekarskich i warsztatowych. 

Szerokość Długość rolki
45 mm 10 mb
50 mm 10 mb
70 mm 10 mb
100 mm 10 mb
150 mm 10 mb
200 mm 10 mb
250 mm 10 mb
300 mm 10 mb

Materiały uszczelniające

Folia ALUBUTYL STANDARD 
Wodoszczelna folia aluminiowa pokryta warstwą butylu o grubości 0,6 mm i podwyższonej lepkości. Odporna na warunki atmosferyczne. 
Nie twardnieje i nie kruszy się z czasem. Niezastąpiona przy uszczelnianiu złączeń w pracach budowlanych, dekarskich i warsztatowych. 

Szerokość Długość rolki
45 mm 10 mb
50 mm 10 mb
70 mm 10 mb
100 mm 10 mb
150 mm 10 mb
200 mm 10 mb
250 mm 10 mb
300 mm 10 mb

Taśma hydroizolacyjna 
Wodoodporna i wodoszczelna taśma w postaci włókniny PP o wysokiej gramaturze  
(100-120 g/m2), pokrytej jednostronnie butylem o podwyższonej lepkości. Przeznaczona  
do hydroizolacji połączeń budowlanych, np. zabezpieczania styku ściana-podłoga  
w łazienkach.

Szerokość Długość rolki
Od 70 mm do 300 mm 10 mb (Max 50 mb)

Taśma łazienkowa
Taśma z białego elastomeru pokryta z jednej strony białym butylem. Stosowana do dekoracyjnego 
wykończenia połączeń armatury sanitarnej z podłożem. Zastępuje silikon.

Szerokość Długość rolki
22 mm 3,35 mb
38 mm 3,35 mb
60 mm 3,35 mb



Impregnowana taśma rozprężna 
Elastyczna poliuretanowa taśma samorozprężna o strukturze otwartokomórkowej  
impregnowana specjalną dyspersją akrylową. Odporna na działanie wiatru i deszczu.  
Dostosowuje się do nierównych powierzchni. Stosowana do wiatro- i wodoodpornych  
uszczelnień wszelkich zewnętrznych połączeń budowlanych.
Gęstość 80 gr/m3 klasy 300 Pa
Gęstość 120 gr/m3 klasy 600 Pa

Szerokość Długość rolki
Klasa 300 Pa/Rozmiar

Szerokość 10 szczelina 3-5 mm 10 mb
Szerokość 15 szczelina 6-9 mm 5,6 mb
Szerokość 20 szczelina 6-9 mm 5,6 mb
Szerokość 15 szczelina 8-12 mm 4,3 mb
Szerokość 20 szczelina 8-12 mm 4,3 mb

Klasa 600 Pa/Rozmiar
Szerokość 10 szczelina 3-5 mm 10 mb
Szerokość 15 szczelina 6-9 mm 5,6 mb
Szerokość 20 szczelina 6-9 mm 5,6 mb
Szerokość 15 szczelina 8-12 mm 4,3 mb
Szerokość 20 szczelina 8-12 mm 4,3 mb
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Materiały uszczelniające

Wstęga butylowa 
Trwale plastyczna, odporna na starzenie i warunki atmosferyczne, paroszczelna wstęga  
butylowa o grubości 0,7 mm. Ma doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, 
służy do klejenia i uszczelniania połączeń między różnymi materiałami w budownictwie  
i przemyśle. Chroni przed korozją.

Szerokość Długość rolki
15 mm 40 mb

Sznur butylowy 
Trwale plastyczny, odporny na starzenie i warunki atmosferyczne, paroszczelny sznur  
butylowy o średnicy 4 mm w rolkach o dł. 12,5 mb. Ma doskonałą przyczepność do wszelkich 
podłoży budowlanych, służy do uszczelniania połączeń między różnymi materiałami  
w budownictwie i przemyśle. Chroni przed korozją.

Średnica Długość rolki
4 mm 12,5 mb



Primer w aerozolu 
Primer w aerozolu ułatwiający mocowanie taśm okiennych do muru w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych i przy trudnych lub mocno zabrudzonych powierzchniach.  
Zwiększa przyczepność lepiszcza, wzmacnia podłoża niestabilne, przyspiesza proces klejenia.

Opakowanie Pojemność
aerozol 500 ml

Klej montażowy Partner Hybrid 
Klej na bazie MS polimerów przeznaczony do mocowania folii okiennych do wszelkich typowych 
materiałów budowlanych, również lekko wilgotnych. Odpowiedni również do klejenia EPDM.

Opakowanie Pojemność
folia 600 ml

Rolka dociskowa 
Rolka dociskowa ułatwiająca montaż wszelkich folii okiennych do podłoża.
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Notatki



PARTNER TAPES Sp. z o.o.
16-010 Wasilków
ul. Nadrzeczna 22

tel.+48-85-66-42-113


