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1. PROSJEKT 

 
 

Entreprenør / utførende: 
 
Prosjekt / adresse: 
 
Bruksområde / bygningsdel:  
 

2. PRODUKTBESKRIVELSE 

Bruksområde 

Mataki Trema TM.5 er en særdeles tykk og kraftig membran beregnet ett lags 
tettesjikt i flate tak og dekker. For eksempel parkeringsdekker og broer. Den kan 
helsveises til underlaget (kontaktmembran) eller legges løst. Som helsveiset 
kontaktmembran kan veiasfalt fra maskin legges ut direkte på membranen. Til 
overbygning ellers, kan benyttes alle vanlige løsninger som for eksempel betong, 
heller eller singel. Mellomsjikt skal benyttes der det er nødvendig. Produktet er ikke 
uv-bestandig over lang tid. 

Materiale 

Mataki Trema TM.5 består av en fiberstamme av polyester som er impregnert og 
belagt med SBS polymermodifisert bitumen. Oversiden er bestrødd med finsand og 
undersiden har tynn plastfilm.  

 

NOBB varenummer: 46318837 

Dimensjon: Innhold pr rull 1x8m 

Farge: Svart 

  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Ettersyn/kontroll 

Tak med membran av Trema TM.5 krever intet annet ettersyn enn det som gjelder for alle typer tak. Tak bør generelt ettersees 
minst en gang om året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp må holdes åpne. 
Detaljer, overganger, beslag etc. inspiseres samtidig visuelt. Eventuelle skader repareres. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Membran av Trema TM.5 skal være innebygget og krever ikke vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av Trema 
TM.5 (eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området 
med minst 15 cm på alle sider. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

- 

Garanti og vilkår 

- 

Fuktbestandighet 

Påvirkes ikke av fukt 

Renholdsvennlighet 

- 

Øvrige opplysninger 

- 

5. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Mataki Nordic Waterproofing/Nortett 

Postadresse Nortett AS, Håndverkveien. 6,  

Postnr. og poststed 1820 Spydeberg 

Telefon 69833440 

E-post firmapost@nortett.no 

Internett www.nortett.no 

 


