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Mataki Självtäck 3
- Ytpappen som monteras med skruv och bricka!

Mataki Självtäck 3 är den nya generationen ytpapp med egen-

skaper som gör monteringen enkel och snabb för användaren. 

Självtäck 3 används på ditt tak oberoende av taklutning (ned 

till 3 grader) och ditt enda val blir vilken färg du önskar, den 

eleganta skiffergrå eller den lysterfulla kristallsvarta. Med den 

nyframtagna infästningsvåden skruvas Självtäck 3 vid de för-

markerade symbolerna på releaseremsan. De båda release-

remsorna som täcker den dubbelklistrande kanten dras av i ett 

ryck, trampa till kanten och du har en vattentät skarv som håller 

i många år. 

• Nytäckning 
• Omtäckning 
• Skruvas
• Lättlagd
• Kristallsvart färg
• Skiffergrå färg 



Monteringsfilm

Ytpapp/Självtäck 3

Användningsområde 
Mataki Självtäck 3 är en ytpapp som monteras som ytskikt på byggnader 
med en taklutning ned till 3 grader (5 cm/m), exempelvis garage, förråds-
byggnader eller sommarstuga. Självtäck 3 skruvas med Mataki Skruv & 
Bricka c/c 300 mm i den speciellt framtagna infästningsvåden, markeringar 
på produkten guidar dig till rätt position. De väl tilltagna dubbelklistrande 
kanterna skapar en långvarig vattentät skarv. För att få en vattentät tvärs-
karvning använd Mataki Specialklister. Självtäck 3 är en produkt för gör-det-
självaren eller byggentreprenören.  

Underlag 
Mataki Självtäck 3 läggs på bärande, skruvbart och underlagstäckt tak. 
Använd underlagspapp Mataki MB 320 (YAM 2000). Alternativt kan gammal 
takpapp/ytpapp användas, se bara till så att den är fri från ojämnheter och 
blåsor.  

Produktens uppbyggnad
Mataki Självtäck 3 är uppbyggd med en stomme av stark polyesterfilt, 
SBS-modifierad asfalt och självklistrande kanter. Ytan är skifferbelagd och 
undersidan är täckt av fin sand. Produkten har en speciell infästningsvåd 
för skruvning innanför de självklistrande kanterna vilket ger en dold infäst-
ning som skapar ett fint utseende och framförallt en lång vattentät livslängd. 
Kvalitetsbeteckningen är SEP 4100. 

Produktegenskaper
Med den nya tekniken att skruva fast ytpappen och de dubbelklistrande 
kanterna gör det väldigt enkelt och snabbt att montera Självtäck 3. Att pro-
dukten är så mjuk och följsam får vi genom en tillsats av SBS-gummi. Detta 
gör att Självtäck 3 även går bra att lägga i kall väderlek. Förvara rullarna 
stående inomhus före läggning så blir läggningen smidig. Vid temperatur 
und +100C, förvärm kanterna med varmluftspistol för en direkt vidhäftning.

Undvik att lagra Självtäck 
i direkt solljus under 
sommartid.

Använd Mataki Special-
klister för att täta tvär-
skarvar!

Artikelnr Benämning Kvalitets-

beteckning

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

5018801 Självtäck 3, Skiffergrå SEP 4100 1,00 x 7m 24 rlr 29 kg 7392154001884

5018901 Självtäck 3, Kristallsvart SEP 4100 1,00 x 7m 24 rlr 29 kg 7392154001891

Täckande yta 5,95 m²

Taktillbehör

Benämning Artikelnr Format Antal EAN-kod

Mataki Skruv & Bricka för infästning 50353001 100 st/frp,  
Åtgång 25st/rulle

7392154035308

Mataki Specialklister för försegling av 
tvärskarv

50127001
50127101
50127201

1 Liter
5 Liter
0,31 Liter

10/krt, 560 st/pall
60/pall
12st/kartong

7392154012705
7392154012712
7392154012729

Mataki Pappkniv för proffs inkl 
knivblad

50604701 1st/fp
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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


