Underlagspapp Underlagsduk Frihängande underlagsduk
Fotplåtsremsa

Mataki MB 350

- En traditionell underlagspapp!

Traditionell kvalitet
Väderskyddar
Frilagd kant
Vattenavledande

Mataki Underlagspapp MB 350 är en traditionell underlagspapp
(YAP 2200) med en robust infästningsmetod (pappspik igenom
båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt
sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt
förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under
brukstiden. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.111, AMA Hus) och kan utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten
har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven
mellan materialen.
* Mataki MB 350 går att lägga under svetsade tätskikt ned till 0,6° taklutning.
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Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00

www.mataki.se

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst
lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas
lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande. Vi reserverar
oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.

Underlagspapp/MB 350
Användningsområde
Mataki MB 350 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor,
profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att
utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat!

Monteringsfilm

Vattenavledande underlagstäckning
Mataki MB 350 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA HUS, HSD.1331
för att välja typ av underlag. Infästning sker med spikning genom båda lagren
med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5
(AMA Hus, ZSE). Dold infästning kan användas om läktning sker omgående
och samtliga längsskarvar klistras med Mataki Specialklister. *Minsta rekommenderade taklutning är 14°. Rådgör med tillverkare av taktäckning (takpannor, shingel etc.) vid val av underlagstäckning. Välj en kraftigare kvalitet
(Mataki MB 369 YEP 2500) om man kan förutse stort slitage under byggtiden
eller när produkten används under lertegel, pannor eller planplåt/bandtäckning
(JSC. 113 och JSC. 114). Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklister
(asfaltklister).
Produktens uppbyggnad
Mataki MB 350 är uppbyggd med en stomme av slitstark polyester som är
belagd med bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens frilagda kant (en
klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.
Produktegenskaper
Mataki MB 350 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och
beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kapitel JS
(YAP 2200) i AMA Hus.
*Vid taklutning ≤18° ska våder tvärs takfallets längdriktning skarvklistras. Våder
i takfallets lutningsriktning ska alltid skarvklistras. Vid montering på taklutning
under 14° ska montering ske med dold spikning (skarvklistring) enligt
AMA Hus JSC. 111 VU typ 112.

Mataki MB 350
Egenskaper

Provningsmetod

Typiska provresultat

Vikt/rulle

SS-EN 1849-1

22 kg ± 1

Vattentäthet

SS-EN 1928, metod A

Tät vid 200 mm vp, klass W1

Draghållfasthet - LR
- TR

SS-EN 12311-1, metod A

660±100 (N/50mm)
350±100 (N/50mm)

Brottöjning

- LR
- TR

SS-EN 12311-1, metod A

35±5 (%)
35±5 (%)

Rivhållfasthet

- LR
- TR

SS-EN 12310-1

175±50
200±50

SS-EN 1109 vid ≤ -10°C

Inga sprickor

Köldflexibilitet

Artikelnr

Benämning

Kvalitets-

5035001

MB 350 Underlagspapp,
Frilagd kant,

YAP 2200

Artikelnr

Tillbehör

5039501

Fotplåtsremsa

Format (m) Antal/pall

Vikt/kg

EAN-kod

0,67 x 15m
Täckande yta
8,85m2

22 kg

7392154003505

Format (m) Antal/pall

Vikt/kg

EAN-kod

0,33 x 25m

8,25 kg

7392154003956

24 rlr

40 rlr
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