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 TAKLUTNING UV-EXPONERING DIFFUSIONSÖPPET

Kallvind med begränsad ventilation
För att undvika problem med fukt under byggnadens livslängd byggs flera 
byggnader med kallvind med s.k. begränsad ventilation. Ventilation sker 
ofta vid öppningar vid husets gavlar. Underlagduken Mataki Halotex RS10 
är både vattentätt och ångöppet, vilket ger fukten möjlighet att diffundera 
ut i stället för att ventileras ut från vindsutrymmet. Ventilationen av fukt 
som når utsidan sker då mellan underlagtäckningen och takpannorna. 
Genom att undvika ventilationsöppningar förhindrar man att snö, damm 
och insekter driver in på vinden. Under byggtiden måste vinden vara venti-
lerad och eventuella ventlitationsöppningar försluts först efter det att fukt-
halten är under kritisk nivå. Studera alltid produktens egenskaper och gör 
en fuktdimensionering i det specifika projektet! 

Varmvind utan luftspalt
I ett isolerat vindsutrymme har luftspalten under taket fyllts igen med isole-
ring. Genom att underlagsduken Mataki Halotex® RS10 är både vattentät 
och ångöppen diffunderar fukten genom materialet och ventileras bort på utsi-
dan i den spalt som finns under takpannorna. Mataki Halotex® RS10 fungerar 
också som ett vindskyddande skikt för isoleringen.

Produktegenskaper
Mataki Halotex® RS10 är vattenavledande och skyddar byggnaden från 
nederbörd under byggtiden. Produkten har en tillräcklig bärförmåga, med 
hänsyn till risk för olycksfall vid genomtrampning. Materialet har tillsatser 
som förhindrar att produkten skadas av solens UV-strålar under byggtiden. 
Produkten får ligga exponerad max två månader innan taktäckningen kom-
mer på plats. Halotex® RS10 monteras alltid frihängande över takstolarna.

Produktens uppbyggnad
Mataki Halotex® RS10 har en robust uppbyggnad med en stark stomme av 
polyester som är belagd med en funktionsfilm av polyuretan. Resultatet 
blir en stark produkt med en robust film som vattentätar materialet och 
samtidigt är öppen för vattenånga. Produktens längdskarv sluts med den 
pålagda klisterkanten. Klisterfältet bildar en vatten- och vindtät material-
skarv. 

Halotex® RS10
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PRODUKTFAKTA
Ytvikt:  220 gr/m²
Dimension:  1,5 x 20 m och 1,5 x 50 m
Täckande yta:  27 m² och 67,5 m²
Stomme:  Kraftig polyesterfiberduk
Yta: Funktionsfilm av polyuretan
Ånggenomgångs- 
motstånd: Sd=0,15 m, Z=6x103 s/m
Längsg. kant: Aktiv klisterkant på en sida
Montering: Frihängande
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JSC.6

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

PRODUKTEGENSKAP

MONTERAS UNDER

 TAKPANNOR PROFILERAD PLÅT  

Artikelnr Benämning Format Yta m2/rl Antal/pall Vikt/rulle EAN-kod
50661001 
50661501

Diffusionsöppet  
underlagstak, Halotex® RS10

1,50 x 20 m 
1,50 x 50 m

30 
75

75 rlr 
20 rlr

5,7 kg 
14,2 kg

7392154066104
7392154066159


