
Elinstallerat tätskiktssystem



Nästa generations elinstallerade tätskikt från Mataki. 
POWER är ett 100% elinstallerat tätskiktssystem som kan 
installeras på tak i känsliga miljöer där särskilda krav 
förekommer tex sjukhus, serverhallar, känslig industri 
mm. POWER har en kraftig stomme av polyester och 

en bitumenblandning(formula) som har optimerats för 
varmluftsinstallation. Mjuk och följsam på vintern och stabil 
och robust på sommaren. POWER har ett grafitgrått skiffer 
som ger ett elegant och sobert utseende. Produktens vikt 
är 4700g/m2.

TÄTSKIKTSSYSTEM POWER ― 100% ELINSTALLERAT

FEM PRODUKTER SKAPAR ETT TÄTT SYSTEM 

Tätskiktssystem POWER består av fem unika produkter, 
POWER FR, RV, LA, QR som alla har specifika ändamål. 
POWER FR installeras på alla ytor, POWER RV har två 
frilagda kanter, release på baksidan och används i 
ränndalar, den kan delas till kappor med frilagd kant, 
POWER LA är ”problemlösaren” som används vid 

detaljarbeten där det är svårt att komma åt eller man 
behöver en extra klibbig produkt, POWER QR för trätak har 
sandad baksida och har en klibbig 12 cm sträng bitumen i 
mitten som ersätter strängsvetsning på råspont. I systemet 
ingår även primer 9800 som används för att få extra 
vidhäftning i svåra förhållanden. 

POWER FR
Tätskikt för ytor.

POWER RV
Ränndalsvåden som har två
frilagda kanter och releasebaksida.

POWER LA
Lättaktiverad klibbigt
tätskikt med releasebaksida.

POWER QR
Quick-release med klibbig 
mittsträng för trätak.



Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, och när 
det gäller att skapa ett tätt tak finns det inte utrymme för 
några svaga länkar. Därför har vi utvecklat Mataki POWER 
tätskiktssystem med fokus på material, svetsmetod och 
läggningsarbetet för att det ska ge täta tak med trygghet 
och lång livslängd.

Auktoriserade montörer
Mataki POWER Tätskikt läggs av auktoriserade 
montörer, utvalda och utbildade av oss. De vet hur 
viktig noggrannheten i detaljarbetet är och monterar 
tätskiktet med stor precision. Monteringen görs med 
elsvetsmaskin vilket ger en jämn och mycket hög kvalitet 
på sammansvetsningen. Samspelet mellan systemets 
olika delar är viktigt. Mataki POWER marknadsförs 
genom auktoriserade montörer som använder rätt metod.  

Först då kan vi garantera att tätskiktets egenskaper 
kommer till sin fulla rätt.  

Gjorda för varandra
Samtliga systemdelar har utformats för att samspelet dem 
emellan ska ge maximalt resultat. Materialet är anpassat till  
montören genom lägre vikt och till metoden genom 
att vara så rationellt som möjligt att lägga. Metoden 
är anpassad till materialet för att uppnå optimal 
skarvstyrka och täthet, och till montören för att göra 
arbetet så enkelt som möjligt. Och montören? Ja, han 
är anpassad till både material och metod genom den 
utbildning alla takentreprenörer genomgår för att bli  
auktoriserade på Mataki POWER.

EN MODERN SYSTEMLÖSNING FÖR FRAMTIDEN

MATAKI TAKTEKNIKER, 
EN KVALITETSSÄKRING.  
Vi erbjuder numera en rad olika utbildningsmetoder för 
våra auktoriserade partners som främst arbetar med 
låglutande tak. Allt från större grupper heldagar i vår 
produktionsanläggning i Höganäs till taktekniker som 
besöker montörer ute på taken. 

Genom utbildning och certifiering av takentreprenörerna 
skruvar vi upp kvalitetsmålen ytterligare. Syftet med 
montörsutbildningar är att takmontörer som arbetar med 
våra produkter och system ska ha kunskap om Mataki 
tätskiktssystem och hur de appliceras. Dessutom ingår 
allmän information om Mataki, bestämmelser och krav för 
tätskikt, testmetoder, olika typer av tätskikt, tillbehör samt 
materialkännedom. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.



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.

En ledande leverantör av svenska tätskikt
Vi är ett svenskt företag som gör tätskikt för tak som passar svenskt klimat. Alla dagar. När 
solen hettar, när det ösregnar, snöar eller blåser stormvindar. Extremt väder kräver exceptionellt 
bra material – och vi kompromissar aldrig.

Mataki erbjuder kvalitetsprodukter, spetskunskap och hållbara lösningar och har under mer 
än ett sekel i branschen intagit en marknadsledande position. Vår styrka ligger i att vara 
personliga, professionella och nyfikna.

Vi vet att bra alltid kan bli bättre. Genom avancerad forskning skapar vi nya generationens 
tätskikt och tar tillsammans med våra kunder fram produkter och lösningar som både är bättre 
för miljön och för de som arbetar med dem.

Vi håller det vi lovar – tätskikt för tak som klarar alla väder. Genom att löpande utbilda 
användarna kan vi lämna marknadens mest omfattande garantier. Det ger trygga kunder och 
relationer som bygger på förtroende!
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Som en viktig del i systemet finns 
interaktiva montörsinstruktioner alltid 
tillgängliga för Matakis utbildade 
montörer i Matakis nya montörsapp 
för smartphones. Appen innehåller 
detaljerade interaktiva monterings-
instruktioner, produktinformation och 
mycket mer.

Matakis taktekniker utbildar och 
certifierar alla montörer i installation 
av vårt tätskiktssystem POWER. 
Med certifierade montörer och 
taktekniker som ger support vid 
installation av POWER är vi på 
Mataki säkra på att varje montage 
blir korrekt utfört, med en lång och 
trygg livslängd som resultat. 

MATAKI MONTÖRSAPP


