Gi dine kunder den beste
garantien for et tett tak!
HALOTEN TETTESJIKTSYSTEM MED 30 ÅRS GARANTI

For asfalt underlagsbelegg
Gjennom Haloten Tettesjiktsystem for asfalt underlagsbelegg
garanterer vi at produktene i systemet holder oppgitt kvalitetsnivå, og at egenskaper og ytelse opprettholdes i minst 30 år.

Systemgaranti for norske forhold
Hvert år er det mange som opplever skade på taket. Alle som har erfaring med
omlegging av tak har sett hvilke deler av taket som har den største påkjenningen.
Det er på takfoten og i kilrenna man finner råteskade. Gjennomføringer som pipe og
lufting er også typiske skadeområder. Underlagsbelegget i disse områdene blir utsatt
for mye fukt og uttørking, noe som reduserer levetiden.
Vår erfaring viser at undertak har en mye lenger levetid hvis detaljene hadde
vært bedre sikret. Derfor har vi i samarbeid med tømrere og taktekkere utviklet
et nytt tettesjiktsystem. Systemet gir den beste kvaliteten og holdbarheten ut i fra
hvilken primærtekking som er valgt. Tettesjiktsystemet er utviklet for norske forhold,
og sørger for en optimal løsning og garanti for ditt tak. Det gir deg trygghet mot
uforutsette utgifter.

Kvalitet og levetid
Ofte erfarer vi at skadene på taket skyldes feil valg av undertak. Selv om
primærtekkingen har en lang levetid og er i god stand, kan et uegnet tekkeprodukt
likevel forårsake lekkasjer og andre skader. Derfor er det viktig å velge et undertak
som er tilpasset levetiden til primærtekkingen.
Haloten undertak har en forventet levetid på 50 år, til forskjell fra forenklede undertak
som har varierende levetid opp mot 30 år.

Forsterket møne med
selvklebende møneremse
Flexi bånd - lett å tilpasse rundt
de fleste gjennomføringer

Selvklebende kilrennebelegg

Underlagsbelegg
Forsterket med fotrems

Gjennomføringsmansjett

Hvorfor 3 forskjellige underlagsbelegg
Mataki er svært opptatt av optimale løsninger og kvalitet. Derfor har vi utviklet tre
ulike underlagsbelegg som skal sikre lengst mulig levetid uansett primærtekking.
Antall måneder belegget kan ligge åpent varierer, noe som sørger for en større
fleksibilitet i byggeperioden*.

Taktekking

Haloten D-1

Haloten Plan

Haloten Norkraft

Betongtakstein, teglstein, eller glasert takstein
Takshingel
Takpanner i stål f.eks. Metrotile Takpanner
Torvtak
Skifertekking, bordtekking eller ufalset teglstein
Båndtekking

Man må prosjektere etter værforhold på stedet og leverandør av primærtekking.

Produkt

Liggetid

Haloten D-1

2 mnd *

Haloten Plan

12 mnd

Haloten Norkraft

24 mnd

* Det anbefales at tekking av taket skjer raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør
Haloten tilbehørsprodukter sikrer utsatte områder og forlenger levetiden til taket. Spesialtilpasset
tilbehør gir også en enklere og tryggere byggeperiode.

Mataki Haloten Takfotremse
Mataki Haloten Takfotremse
brukes under bordtakbeslag for
å beskytte taktro mot kondens
fra takfotbeslaget. Den
selvklebende overflaten sikrer
en vanntett løsning. Klebes
sammen med takfotbeslaget og
underlagsbelegget for å unngå
at vann transporteres opp på
baksiden av beslaget.

Mataki Haloten Møne- og kilremse
Mataki Haloten Møne- og
Kilremse benyttes ved tekking
med Haloten D-1 og Plan for
å sikre tetting på møne og i
kilrenner. Haloten Møne- og
Kilremse er selvklebende, har
ekstra tykkelse, og er enkel i
bruk for å sikre to svært utsatte
punkter på taket.

Mataki Haloten Flexibånd
Den perfekte allroundtettingen
for takdetaljer ved tekking med
Haloten underlagsbelegg. Laget
av en formbar aluminiumsfilm med
selvklebende butyl. Ved bruk på
Norkraft må først Haloten Primer
påføres underlaget.

Mataki Haloten Primer
Primer for å binde støv eller sikre
vedheft mot forskjellige materialer.
For eksempel som støvbinder på
gammel rupanel ved montering av
møne- og kilremse. Benyttes også
ved klebing mot ru overflater som
Haloten Norkraft.

Mataki Haloten Takmansjetter
Mataki Haloten Takmansjetter
sikrer en tett gjennomføring.
Mansjetten er laget av aldringsbestandig EPDM-gummi. Den
har en underside av selvklebende butyl, og en UV-bestandig overflate av aluminium.
Benyttes direkte på Haloten D-1
og Plan. Ved bruk på Haloten
Norkraft må først Mataki Haloten
Primer påføres underlaget.

Hva vi garanterer
Gjennom Haloten Tettesjiktsystem for tak garanterer vi at produktene i
systemet holder oppgitt funksjon i minst 30 år. Ved feil inspiserer og utreder
vi taket, og utfører nødvendig reparasjon eller bytte av undertak. Les mer
om betingelsene i garantidokumentet.

Slik får du systemgaranti:
1. Velg produkter

2. Fyll ut skjema

3. Print ut garantibevis

Les mer på www.mataki.no/systemgaranti
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