
Elastofol Supreme 
Når det kreves et takbelegg utover det vanlige 



Langsiktig investering 
med minimalt vedlikehold 

Kulde, snø og vind kan slite ordentlig på taket, særlig i 
vårt harde og skiftende nordiske klima. Derfor bør du 
satse på et sterkt takbelegg som holder i all slags vær i 
mange år. Med Mataki Elastofol Supreme får du et tak-
beleggssystem som er ekstremt sterkt og smidig – og 
taket ditt får samtidig et eksklusivt og vakkert utseende. 

Til tross for at tykkelsen er bare 3mm er Mataki Elastofol 
Supreme et av markedets sterkeste bitumentakbelegg. 

•	eksklusivt,	vakkert	og	holdbart		 	
 i nordisk klima 

•	et	av	markedets	sterkeste		 	
 bitumentakbelegg 

•	minimalisert	brannrisiko	
 med elektrisk drevet varmlufts-
 automat 

•	tynnere	og	lettere	for	enklere	
 legging   

Fire sterke grunner for 
Mataki Elastofol Supreme 

Materialet er eksepsjonelt motstandsdyktig mot aldring 
og beholder smidigheten selv i streng kulde. Erfaring og 
laboratorietester viser at Mataki Elastofol Supreme har 
en forventet levetid på 40 år under normale forhold. 
Du kan med andre ord regne med 
en elegant løsning som holder for 
framtiden. I all slags vær. 

Monteringen utføres med en elek-
trisk drevet varmluftsautomat for 
å minimalisere brannrisikoen på 
taket. Det tynne og lette materia-
let gjør dessuten arbeidet mindre 
slitsomt for taktekkeren. 

Mataki Elastofol Supreme er god-
kjent for tekking direkte på aller 
vanlige	underlag	og	passer	de	fleste	taktyper.	



Produktegenskaper

Egenskap  Enhet  Verdi  Prøvemetode 
Overflatevekt		 kg/m²		 3,3	±0,2	 EN	1849-1
Skyvholdfasthet	 N/50mm		 1150	±100	 EN	12317-1
Rivholdfasthet	LR/TR	 N		 500/600	±50	 EN	12310-1
Avflekkingholdfasthet		 N/50mm		 300	±50		 EN	12316-1
Draholdfasthet	LR/TR		 N/50mm		 1100/1100	±100	 EN	12311-1
Bruddfasthet	LR/TR		 %		 45/50	±5	 EN	12311-1

Sortiment 

Produkt Farge  Undersida Artikkel-  Dimensjon  Vekt  Antall ruller 
	 	 	 nummer	 meter	 kg/pall	 per	pall
Mataki	Elastofol	Supreme	 Mørk	grå	 fiberduk	 50202501	 10	x	10	 612	 18

Et komplett system 
med alt du behøver
Mataki Elastofol Supreme er ikke bare et takbelegg, 
Det er et helt system som gjør at det nye taket blir ak-
kurat like sterkt, holdbart og vakkert som du vil ha det.

Spesialtilpasset tilbehør og hjelpemidler
Vårt sortiment av systemtilbehør er bland annet taksluk 
og soilmansjetter som er tilpasset Mataki Elastofol 
Supreme. Det gjør at installasjonen blir pålitelig og 
elegant.

Med Mataiki T-Welder, vår spesialutviklede elektrisk 
drevne varmluftautomat føyes takbelegget sammen 
uten bruk av gass.

Tak må vare tett og skal sikre verdier. Derfor har vi 
utviklet Mataki Test som er en rask, enkel og effektiv 
metode å sikre kvaliteten på takbelegget. Testmetoden 
bygger på å blåse røyk inn med trykk under det nye 
takbelegget. Eventuell lekkasje indikeres der røyken 
trenger ut. 

Teknisk godkjenning
Mataki Unotech Nordic er godkjent av SINTEF Byggforsk 
med hensyn til egenskaper bruksområde og betingel-
ser for bruk i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 
nr.2388	

Produktet er CE-merket og oppfyller de gjeldende nor-
ske lovkravene.

 

 

 TG  2388



En ledende leverandør av tettelag i bygg
Mataki er et ledende varemerke i bygge bransjen i Sverige 
og Norden. Helt siden vi startet med produksjon av tak-
papp i Malmø for over 100 år siden og fram til dagens høy 
kvalitets tettelag, har målet alltid vært det samme: Å tilby 
markedets beste produkter for å beskytte bygg fra fukt og 
vann.

Som kunde hos Mataki, kan du alltid regne med at alle 
produkter lever opp til dine høye forventninger. Ved å sette 
kvalitet først og samtidig lytte til markedets krav, er vi så 
heldig å ha fornøyde kunder som kommer tilbake.

Via vårt nære samarbeide med et landsdekkende nett av 
profesjonelle utsalgssteder av byggevarer, kan vi tilby våre 
trygge og holdbare løsninger for vann og vindtettingsløs-
ninger i hele Norden. Les  mer om oss på www.mataki.com

Box 22, 263 21 Höganäs, Sverige Tlf: +46 42-33 40 00
www.mataki.com

Denne brosjyren viser ulike bruksområder for vårt produktsortiment. Angitte spesifikasjoner er kun tenkt til å gi en allmenn henvisning om hvilket produkt som er best egnet for ett gitt bruksområde. 
Den utgjør ingen fasit i spørsmål om produktenes egnethet, kvalitet, livslengde eller annet kommentert forhold i brosjyren. Vi reserverer oss for å ha retten til å endre innholdet i denne brosjyren.


