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Mataki UnoTech FR brukes som ettlags takbelegg på skrå og flate tak. Tekkesystemet er spesielt beregnet til bruk som
mekanisk festet ettlags takbelegg, Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering. Mataki UnoTech FR kan
også benyttes i 2-lags taktekking, som overlagsbelegg, sveiset til underlagsbelegget.
Mataki UnoTech FR kan også benyttes som løsliggende ballastert eller innebygget membran, Aktuelle bruksområder er
terrasser, singelbelagte tak, jorddekkende konstruksjoner, parkeringsdekker med påstøp av betong og kulverter

Produktbeskrivelse

Mataki  UnoTech FR

Bruksområde

UnoTech FR består av en fiberstamme av polyester som er impregnert og belagt med SBS polymermodifisert bitumen.
Oversiden er bestrødd med finknust skifer og har en 12 cm omleggskant med tynn plast sveisefilm. Undersiden har tynn
plast sveisefilm. Overflaten av finknust skifer leveres i flere farger

Materiale

1 X 7,5M
1 X 8M

Dimensjon

Grønn, Hvit, Krystallsort, Lys grå, Rød, Skifergrå
Farge

Produktdatablad Norsk UnoTech FR.pdf•
Henvisninger

Anvisninger  for drift og vedlikehold

Tak tekket med UnoTech FR rengjøres for nedfall, blader og barnåler, med myk kost. Harde mekaniske redskaper som
kan rive løs skiferbestrøingen skal ikke benyttes. Stålbørste skal ikke benyttes. Høytrykkspyler skal ikke benyttes. Mose
eller grønske kan fjernes ved hjelp av egnede typer grønske-fjernere i væskeform, og deretter eventuelt med myk kost når
grønsken/mosen har løsnet.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Tak tekket med UnoTech FR krever ikke annet ettersyn enn det som gjelder for alle tak. Tak bør generelt ettersees minst
en gang i året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp skal holdes åpne.
Det vil likevel i perioder kunne bli stående vann på noen cm på flate tak. Tak tekket med UnoTech FR tåler stående vann.
Funksjon og holdbarhet forringes ikke av stående vann.
Ettersyn innbefatter visuell kontroll av detaljer, overganger, beslag etc. Eventuelle skader repareres.

Ettersyn/kontroll

Taktekning med UnoTech FR krever intet spesielt vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av UnoTech FR
(eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området

Vedlikeholdsintstruks og intervall
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med minst 15 cm på alle sider

Driftstekniske opplysninger

Mataki UnoTech FR har en antatt teknisk levetid uten utskifting på > 30 år
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

15 års skriftlig produktgaranti
Garanti og vilkår

Fuktbestandighet: Mataki UnoTech FR Påvirkes ikke av fukt
Øvrige opplysninger

Kontaktinformasjon
Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40
post@mataki.no • www.mataki.no
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