Underhåll

Skyddar, bevarar och reparerar

Klistra

takpapp
När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna
klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget
speciellt för detta. Det är enkelt att använda och klistret fungerar utmärkt för att reparera hål och sprickor i
papptaket. Mataki Specialklister är ett kallflytande asfaltklister framställt av modifierad asfalt och lättflyktiga
lösningsmedel.
Gör så här:
1. Se till att underlaget är rent och torrt.
2. Applicera Mataki Specialklister på ena ytan med styv
fiberpensel eller spackelspade. Låt klistret torka en stund
(upp till en halv timme) innan du lägger ihop skarven.
3. Vi rekommenderar att alla skarvar trampas till efter
en dag, för att säkerställa att skarven verkligen blir tät.
Sortiment
Mataki Specialklister
Artikelnr
50127001
50127101
50127201
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Förpackning
1l
5l
310 ml tub
12 tub/kartong

Åtgång
1 l/10 m
1 l/10 m
1 l/10 m

Tork/bindtid
ca 24 tim vid +20°C
ca 24 tim vid +20°C
ca 24 tim vid +20°C

Underhålla
takpapp

Om taket är gammalt och uttorkat bör du först grunda med
Mataki Asfaltprimer.

Alla takpapp bör underhållas regelbundet med Mataki Takmassa.

Underhåll ditt takpapp regelbundet så håller det länge. 10-15 år efter att du lagt ditt takpapp bör du
börja underhålla med Mataki Takmassa. En enda strykning räcker för att ditt tak ska fungera bra i flera
år till. Även ett takpapp som börjat bli gammalt och uttorkat kan få ett nytt liv. Då bör du först behandla
taket med Mataki Asfaltprimer.
Underhåll med Mataki Takmassa
Mataki Takmassa är en svart kallflytande asfaltprodukt
som bl a innehåller ett fibermaterial. När du stryker på
Mataki Takmassa fylls mikroskopiska sprickor igen och
strömaterialet bäddas in i ett nytt asfaltlager. Den nya
ytan är till en början blanksvart. Efterhand som ytan oxiderar får den ett matt, svart utséende som drar åt brunsvart. Hur länge behandlingen varar, beror på takets lutning, om taket ligger i skugga eller sol osv. Efter fyra till
fem år bör du kontrollera att takmassan ligger kvar över
hela takytan. När pappens strömaterial börjar titta fram
är det dags för en ny behandling.
Gamla tak grundas först med Mataki Asfaltprimer
Är takpappet gammalt och uttorkat bör du grunda det
med Mataki Asfaltprimer innan du stryker på Mataki
Takmassa. Mataki Asfaltprimer är en tunnflytande asfaltlösning som tränger djupt ned, mjukar upp stommen och underlättar arbetet med takmassan.

Underhåll av takpapp med Mataki Takmassa
1. Om du förbehandlat med Mataki Asfaltprimer, låt
det torka ordentligt först (till påföljande dag).
2. Arbeta i torrt väder och när temperaturen är över
+10°C. Ju varmare det är, desto lättare är det att stryka
takmassan.
3. Borsta bort mossa/smuts med en kvast av styv borst.
4. Laga sprickor, hål och stora luftblåsor.
5. Rör om burken, ända ner till botten, också under arbetets gång. Stryk ut Mataki Takmassa med borste eller
roller.
Mataki Takmassa

Mataki Asfaltprimer
Artikelnr
50128801
50128901

Gör så här:
Förbehandling med Mataki Asfaltprimer
1. Borsta bort mossa/smuts med en kvast av styv borst.
2. Laga sprickor, hål och stora luftblåsor, se ”Reparera
takpapp”.
3. Stryk ytan med Mataki Asfaltprimer. Använd fiberborste eller roller.

Förpackning
5l
10 l

Åtgång
0,2-0,4 l/m2
0,2-0,4 l/m2

Artikelnr
50127501
50127601

Förpackning
10 l
20 l

Åtgång
0,5-0,8 l/m2
0,5-0,8 l/m2
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Reparera takpapp

och täta byggnadsdelar

Mindre revor eller skador i papptaket repareras med Mataki
Asfaltkitt.

Mataki Asfaltkitt fäster bra på alla material som ska klistras.

För att hålla fukten borta bör du reparera skador och
sprickor så snart du upptäcker dem. Skador på papptaket lagar du enkelt med Mataki Asfaltkitt eller Mataki
Byggtejp. Den senare är en självhäftande tätningsremsa
som lagar nästan allt, från skador på skorstenen till
sprickor i hängrännan.

Gör så här:
Med Mataki Asfaltkitt:
1. Borsta bort mossa och smuts med en kvast med styv
borst.
2. Applicera Mataki Asfaltkitt på skadan och 5 cm utanför. Använd fogsked eller spackelspade.
3. Förstärk eventuellt med väv som trycks fast i kittet och
sedan ett lager kitt ovanpå.

Mataki Asfaltkitt lagar papptaket
Mindre skador eller blåsor i papptaket reparerar du
enkelt med Mataki Asfaltkitt (läs mer under ”Reparera
blåsor”). Det fungerar också utmärkt som fogfyllning,
både inom- och utomhus. Massan är fiberarmerad och
fäster även på fuktiga ytor.
Täta med Mataki Byggtejp
Mataki Byggtejp fäster på nästan allt; plåt, papp, glas,
plast, trä, betong, tegel mm. Vidhäftningen blir dessutom bara bättre med tiden! Använd Mataki Byggtejp för
att reparera skorstenar, ventilationshuvar, hängrännor,
husgrunder m m, både inom- och utomhus.
Materialet i Mataki Byggtejp är aluminiumfolie som
belagts med ett väderbeständigt lackskikt på ovansidan
och självhäftande asfaltklister på undersidan. En bra
arbetstemperatur är mellan +5°C och +25°C. Om det är
kallt ute kan du underlätta arbetet genom att värma
remsan lätt. Tejpen bör förvaras i max +25°C.
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Med Mataki Byggtejp:
1. Se till att underlaget är torrt och rent.
2. Om ytorna är porösa och sugande som t ex takpapp
eller betong, stryk först med Mataki Asfaltprimer och låt
torka.
3. Skär till en lagom stor bit Mataki Byggtejp. Ta bort
skyddspappret, placera tejpen över skadan och tryck fast
ordentligt.
4. Se till att remsan ligger jämnt och väl an mot ytan.
Jämna ut eventuella veck med t ex en träkloss.

Reparera
blåsor

Ibland bildas det blåsor mellan underlagspappen och
ytpappen i helklistrade tätskikt. Små blåsor behöver man
inte åtgärda, se dem som bevis för att pappen håller tätt.
Stora blåsor reparerar du så här:
Gör så här:
1. Skär ett kryss rakt över blåsan genom övre papplagret.
Vik upp flikarna utan att bryta pappen.
2. Välj mellan att pensla på Mataki Specialklister eller
Mataki Asfaltkitt på det undre papplagret, eller att smälta
den asfalt som finns på underlagspappen med en varmluftspistol.
3. Lägg tillbaka flikarna, skär bort eventuellt överskottsmaterial och trampa till.
4. Försegla genom att sätta två bitar Mataki Byggtejp i
kors över snittet.

Sortiment
Mataki Asfaltkitt
Artikelnr
50128001
50128101

Förpackning
1l
5l

Tork/bindtid
ca 3-6 tim vid +20°C
ca 3-6 tim vid +20°C

Mataki Byggtejp, mörkgrå
Artikelnr
50160001
50160101
50160201
50160301

Förpackning
12 rullar/kartong
8 rullar/kartong
6 rullar/kartong
4 rullar/kartong

Längd
10 m
10 m
10 m
10 m

Bredd
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
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Stryka asfalt

Reparera asfalt

Isolera mot fukt med Mataki Adiodon Kallasfalt.

Med Mataki Kallmak vägasfalt lagar du enkelt skador i vägbanan.

För att fuktisolera trä-, mur- och betongytor är Mataki
Adiodon Kallasfalt det bästa valet.
Den fungerar lika bra inomhus som utomhus, både
ovan och under jord. Mataki Adiodon Kallasfalt består
bl.a. av oxiderad asfalt. Lösningen är luktfri när den
torkat och har god motståndskraft mot de flesta syror
och alkalier. Den fäster på fuktiga ytor, påverkas inte
av temperaturväxlingar och ger en torr och smetfri yta.

Med Mataki Kallmak kan du själv reparera skador i
asfalt eller betong och jämna av vid kantstenar och liknande. Materialet fäster utmärkt året runt, även om du
har saltat vägbanan. Mataki Kallmak består av asfaltbaserat bindemedel och sten upp till 4 mm storlek. Den
är klar att användas direkt från hinken utan omrörning
eller uppvärmning.

på mur

Gör så här:
1. Borsta ytan ren.
2. Stryk ytan med Mataki Adiodon Kallasfalt med hjälp
av fiberborste. Låt torka.
3. Stryk ytan en andra gång.

och betong

Gör så här:
1. Förvara Kallmak i rumstemperatur innan du använder det, så blir materialet lättare att arbeta med. Du kan
också låta hinken stå i varmt vatten om du vill ha en
lättarbetad massa.
2. Borsta skadan ren.
3. Fyll i Mataki Kallmak och fördela massan jämnt med
raka, kratta eller skyffel.
4. Packa med skyffelns baksida eller en fuktad handstöt
och ytan är klar att användas.
Sortiment
Mataki Kallmak
Artikelnr
50135401

Förpackning
20 kg/12 l

Mataki Adiodon Kallasfalt
Artikelnr
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Förpackning

Åtgång

Tork/bindtid

50128401

5l

0,2-0,4 l/m2

ca 3-4 tim vid +20°C

50128501

10 l

0,2-0,4 l/m2

ca 3-4 tim vid +20°C

Produkt/Användningsområde Artikelnummer Förpackning

Åtgång

Torktid

0,5-0,8 l /m2

2-3 timmar vid

MATAKI Takmassa
Underhålla tätskikt av bitumen/

50127501

10 liter

takpapp.

50127601

20 liter

Förbehandling av asfaltytor som

50128801

5 liter

ska fuktisoleras.

50128901

10 liter

Fuktisolering av mur- och betong-

50128401

5 liter

ytor såväl inomhus som utomhus,

50128501

10 liter

Klistra takpapp, främst avsedd för

50127007

1 liter

skarvklistring av överläggen vid

50127101

5 liter

spikad papptäckning på träpanel.

50127201

310 ml patron

Reparera takpapp och täta

50128001

1 liter

Beroende på

byggnadsdelar.

50128101

5 liter

tjocklek

50135401

20kg/12 liter

Klar att använ-

20oC

MATAKI Asfaltprimer

0,2-0,4 l /m2

3-4 timmar vid
20oC

Mataki Adiodon Kallasfalt

0,3 l /m2

3-4 timmar vid
20oC

ovan och under jord.
Mataki Specialklister

1 l /10 m skarv

ca. 24 timmar
vid 20oC

Mataki Asfaltkitt

MATAKI Vägasfalt Kallmak

Laga asfalt och betongytor.

das efter läggning
Mataki Byggtejp

Tätnings-/lagningsremsa för bygg-

50160001

50 mm x 10 m

nadens utsida.

50160101

75 mm x 10 m

Används på de flesta underlag.

50160201

100 mm x 10 m

Använd Mataki Asfaltprimer på

50160301

150 mm x 10 m

Fäster direkt

porösa och sugande ytor.
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En ledande leverantör av tätskikt
Mataki är ett ledande varumärke inom byggbranschen
i Sverige och övriga Norden. Ända sedan vi började tillverkningen av takpapp i Malmö för över 100 år sedan och
fram till dagens högkvalitativa tätskikt, har vårt mål alltid
varit detsamma: Att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten.

Revision 2

Som kund till Mataki kan du alltid räkna med att såväl
produkter som övriga åtaganden motsvarar dina behov och
högt ställda förväntningar. Genom att sätta kvaliteten i första
rummet och samtidigt vara extremt lyhörda för marknadens
krav, har vi förmånen att ha både nöjda och återkommande
kunder. Via vårt nära samarbete med ett rikstäckande nät
av professionella återförsäljare av byggvaror, kan vi erbjuda
våra trygga och hållbara tätskiktslösningar över hela Sverige.
Läs gärna mer om oss på www.mataki.com.

Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00

www.mataki.com

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.

