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Fotplåtsremsa

3˚ Godkännande:

12 månader

Mataki Haloten® STEEL        .
-  Underlagstäckningen för plan plåt och takpannor av lertegel!

Mataki Haloten® STEEL är en underlagstäckning med många 
unika fördelar för dig som beställare, montör och konstruktör. 
Haloten® STEEL kan användas ned till 3° taklutning och har tack 
vare en UV-stabil yta en öppentid på hela 12 månader som gör att 
ditt takarbete blir flexibelt. Haloten® STEEL har en unik utformning 
av överlappskanterna där de flyter ihop och ger planplåten det 
plana utséendet man önskar.
Mataki Haloten® STEEL lämpar sig ytterst för takpannor av lertegel 
med sin UV-stabila yta, vilket bidrar till ett tak med ett långt liv.

• Halksäker och 
sandfri yta

• Låg ”osynlig” 
överlappskant

• Följsam & lättarbetad
• Spikas eller häftas
• Självklistrande 

releasekanter 
• 12 mån öppentid

Kvalitet 
enligt 

AMA Hus
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Monteringsfilm

Användningsområde
Mataki Haloten® STEEL är framförallt avsedd att användas som vattenavledande 
underlagstäckning under plan plåt och takpannor av lertegel. Produkten läggs på 
spikbart underlag av råspont eller skivmaterial. Minsta taklutning är 3° förutsatt 
att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Produkten kan 
ligga öppen under 12 månader.

Vattenavledande underlagstäckning
Mataki Haloten® STEEL läggs på  råspont eller skivmaterial. Infästning kan ske 
med spikning genom båda lagren eller så kallad dold infästning. Dold infästning 
kan användas om läktning sker omgående. Infästning kan också ske med klam-
mer i undre lagret. Använd korrosionsskyddad eller rostfri klammer motsvarande 
Rapid 140/10, klamring i dubbla rader. Alternativ klamring i sicksack med kor-
rosionsskyddad eller rostfri klammer i minsta storlek 12,9/12. Haloten® STEEL  
klarar en taklutning ned till 3° med dold infästning och 10° med infästning ge-
nom båda lagren förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa 
taklutningar. Det bärande underlaget ska vara stabilt och spikbart. Våder i takfal-
lets lutningsriktning ska alltid skarvklistras, använd Mataki Specialklister.

Produktens uppbyggnad
Mataki Haloten® STEEL är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som 
är belagd med SBS-modifierad bitumen, ovansidan består av en polyesterväv och 
undersida av en PP-väv. Produktens längsskarv är självklistrande. 

Produktegenskaper
Mataki Haloten® STEEL är speciellt framtagen för att möta kraven på en under-
lagstäckning för planplåt. Produkten är halksäker, de unika överlappskanterna 
ger ett nästan skarvfritt utseende och 12 månaders öppentid för maximal flexi-
bilitet i takmontaget. Den tunna produkten ger med en högkvalitativ SBS-mo-
difierad bitumenblandning ett vattentätt montage kring klammerinfästningar.  
Haloten® STEEL lämpar sig även för takpannor av lertegel och tak vid hårt utsat-
ta miljöer. Vintertid är produkten mjuk och följsam. Produkten svarar till kraven 
enligt AMA Hus, JSC.61, vattenavledande skikt av duk på träunderlag.

Underlagsduk/ 
Haloten® STEEL

Artikelnr Benämning Kvalitets-

beteckning

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

5039001 Haloten® STEEL Under-
lagstäckning, Klisterkant

YEP 1800 1,0x12m 
Täckande yta 
11 m2

28 rlr 21,6 kg 7392154003901

Artikelnr Tillbehör Format (m) Antal/pall Vikt/kg EAN-kod

5039501 Fotplåtsremsa 0,33 x 25m 40 rlr 8,25 kg 7392154003956

Mataki Haloten® STEEL
Egenskaper Enhet Värde Prövningsmetod

Rivhållfasthet LR/TR N 300 ± 50 / 350 ± 50 EN 12310-1

Draghållfasthet LR/TR N/50mm 700 ± 140 / 400 ± 80 EN 12311-1

Brottöjning  LR / TR % 42 ± 8 / 55 ± 11 EN 12311-1

Vattentäthet - Tät, W1 EN 1928 (Metod A)

Dimensionsstabilitet % ≤1,0 EN 1107-1

Böjlighet vid låg temperatur °C ≤ -20 EN 1109

Ånggenomgångsmotstånd m NPD EN 1931
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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.

Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00
www.mataki.se


