
DuoTech takbelegg 
Tilpasset for nordisk klima



et skifermateriale som både beskytter mot UV-stråling og 
fungerer som sklibeskyttelse. 

Mataki DuoTech takbelegg passer utmerket for store 
prosjekter med lang byggetid. Fordelen er at du kan få 
et tett tak i byggetiden, men slipper unna de mekaniske 
skadene på overflatesjiktet som kan oppstå under byg-
gearbeidene. Det første laget legges med andre ord tid-
lig i byggeperioden for å skape tetthet og det andre laget 
i slutten for å få et takbelegg uten skader. 

Takbeleggsystemet passer både for nyproduksjon og re-
novering. Det kan legges på alle underlag og taktyper, 
med både lav og bratt takvinkel. Mataki DuoTech takbe-
legg leveres som standard skifergrått, men kan også fås 
i flere farger for tilpasning til bygningen og omgivelsene. 

Dobbel sikkerhet 
i to lag 

For at et takbeleggsystem skal fungere i et klima som 
det vi har i Norden, må det være tilpasset for svært skif-
tende og av og til harde værforhold. 

Mataki DuoTech takbelegg er et system som består av et 
under- og et overlag. Begge lagene har en kraftig stam-
me i polyester og SBS-modifisert bitumen. SBS-modifise-
ringen er utviklet for det nordiske klimaet og håndterer 
derfor store bevegelser i underlaget. Dessuten har det 
svært gode kulde- og aldringsegenskaper slik at du kan 
regne med lang levetid. Det øverste laget er belagt med 

• tilpasset for nordisk klima 

• dobbel sikkerhet 

• trygghet gjennom tradisjonelle  
 og velprøvd leggemetode 

• lang levetid 

• kan fås i flere farger 

Fem sterke grunner for
Mataki DuoTech takbelegg 



Mataki DuoTech Base
Egenskap  Enhet  Verdi Prøvemetode
Overflatevekt  kg/m²  3,5 ±0,2 EN 1849-1
Skyvholdfasthet N/50mm  – EN 12317-1
Rivholdfasthet LR/TR  N  250/250 ±50 EN 12310-1
Draholdfasthet LR/TR  N/50mm  900/500 ±100 EN 12311-1
Bruddholdfasthet LR/TR  %  45/55 ±5 EN 12311-1

Sortiment 
Produkt Farge  Underside  Artikkel-  Dimensjon Vekt  Antall ruller 
    nummer  meter  kg/pall  per pall
Mataki DuoTech Base  Plast 5076501 10,0 x 1,0 630 18
Mataki DuoTech Top Mørk grå  Plast 50776001 7,0 x 1,0 592 
Mataki DuoTech Top Lys grå Plast 50776041 7,0 x 1,0 592 18
Mataki DuoTech Top Svart Plast 50776021 7,0 x 1,0 592 18
Mataki DuoTech Top Rød Plast 50776031 7,0 x 1,0 592 18
Mataki DuoTech Top Grønn Plast 50776011 7,0 x 1,0 592 18

Et komplett system 
med alt du trenger
Sammen med Mataki DuoTech takbelegg er det bredt 
sortiment av tilbehør og hjelpemidler som gir et gjenom-
tenkt monteringssystem

Spesialtilpasset tilbehør og hjelpemidler 
Vårt sortiment av systemtilbehør er bland annet tak-
sluk og soilmansjetter som er tilpasset Mataki DuoTech 
takbelegg. Det gjør at installasjonen blir både pålitelig og 
elegant. 

Autoriserte takmontører 
Vi arbeider bare med autoriserte takmontører som har 
spesiell kompetanse på Mataki DuoTech takbelegg. 
Derfor kan du være sikker på at arbeidet blir profesjonelt 
utført med trygt resultat. Produktet er CE-merket og oppfyller 

gjeldende norske lovkrav. 

Mataki DuoTech Top
Egenskap  Enhet  Verdi Prøvemetode
Overflatevekt  kg/m²  5,5 ±0,3 EN 1849-1
Skyvholdfasthet N/50mm  900 ±100 EN 12317-1
Rivholdfasthet LR/TR  N  300/300 ±50 EN 12310-1
Draholdfasthet LR/TR  N/50mm  900/800 ±100 EN 12311-1
Bruddholdfasthet LR/TR  %  40/50 ±5 EN 12311-1



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.


