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Fotplåtsremsa

Godkännande:

Haloten® Fotplåtsremsa    .
- Unik klisterfunktion för ett vattentätt montage!

Mataki Haloten® Fotplåtsremsa säkerställer att det blir ett vatten-
tätt montage kring fotplåten tack vare den självklistrande ytan. 
Bredden 330 mm är anpassad efter marknadens fotplåtar.

• Vattentät  
   klisterfunktion 
• Lätt att rulla ut 
• Minimal bygghöjd

2 månader
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NYHET!



Monteringsfilm

Fotplåtsremsa/Haloten® 

Fotplåtsremsa

Användningsområde
Mataki Haloten® Fotplåtsremsa används under fotplåt för att skydda underlig-
gande träkonstruktion från kondenserande fukt från fotplåten. Den klistrande 
ytan säkerställer ett vattentätt montage då den klistrar ihop med fotplåten och 
underlagstäckningen. Haloten® Fotplåtsremsa har en stomme av polyester och 
är inte svetsbar.

Vattenavledande underlagstäckning
Mataki Haloten® Fotplåtsremsa läggs på råspont eller skivmaterial med release-
remsan upp mot fotplåten. Om inte fotplåten monteras direkt, fäst fotplåtsrem-
san med pappspik eller klammer c/c 300 mm i ovankant för att hålla remsan på 
plats. Tag av releasremsan innan fotplåten placeras på fotplåtsremsan. Skruva eller 
spika fotplåten i sicksack c/c 150 mm.

Produktens uppbyggnad
Mataki Haloten® Fotplåtsremsa är uppbyggd av två skikt: en stomme av polyester 
som är belagd med SBS-modifierad bitumen och ett lager av PP-väv på under-
sidan. 

Produktegenskaper
Mataki Haloten® Fotplåtsremsa är framtagen för att hindra att kondens som kan 
uppstå kring fotplåten inte når träunderlaget i takfoten. Den helklistrande ytan 
håller fotplåten "inkapslad" för att säkerställa att ingen fukt når träunderlaget. 

Artikelnr Benämning Kvalitets-

beteckning

Format (M) Antal/pall Vikt/kg EAN-kod

5039501 Haloten® Fotplåtsremsa, 
Helklistrande

YEP 1000 0,33 x 25m 40 rlr 8,25 kg 7392154003956

Ja
n 

20
15

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna spe-
cifikationer 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.
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