Mataki fyller 100 år
Från takpapp till fuktskyddssystem
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asfalt. Asfalten är renare och tål både
solljus och vatten bättre än den traditionella stenkolstjäran. Pappen har en
skyddsbeläggning med sand och talkum
som man anser garantera underhållsfrihet i 10–15 år.

I år firar Mataki hundraårsjubileum. Vad har hänt sedan
skylten med Malmö Takpappfabrik spikades upp 1904? Här
är några milstolpar i företagets
historia – från de första årens
enkla takpapp till dagens fuktskyddande produktsystem för
hela huset.

1928 Företaget blir danskägt och får
namnet Malmö Takpappfabrik och
Kemisk Industri. Ur detta namn bildas
förkortningen Mataki.

1904 Det här året grundas Malmö
Takpappfabrik. Men Evers & Co, som
1967 köptes av Höganäs Tak som nu
ingår i Mataki, har redan tillverkat takpapp i 11 år!
1916 Företaget lanserar en amerikansk
uppfinning i Sverige: en skyddsbelagd
takpapp som är impregnerad med olje-

1930 I slutet av 20-talet har råvaror
och tillverkningsteknik utvecklats så att
asfaltpappen verkligen klarar 15 år eller
mer utan underhåll. Under den här
perioden tillkommer också alltfler producenter. En av anledningarna är att
funktionalismen och de låglutande
taken börjar slå igenom på 30-talet.

Takpapp som klistras tätt med smält
oljeasfalt är den här tidens bästa lösning. Klistrade dubbeltäckningar med
papp blir standard på industri- och
hallbyggnader från och med 40-talet.
1952 I början av 50-talet tränger den
skyddsbelagda asfaltpappen undan den
klassiska tjärpappen. Asfaltpappen svarar
nu för ca 90 procent av den totala ytan
papptäckta, nyproducerade tak (ca 5
miljoner kvm/år). Det finns dock
några nackdelar med de låglutande
taken. Ett är att den organiska lumpstommen, som används i både underlag och ytskikt, kan påverkas av
fukt underifrån, vilket gör att det kan
uppstå gasblåsor under ytpappen.
Dessutom kan fogrörelser mellan elementen i lättbetongtak ge sprickbild-

ningar och läckage. För att lösa problemen börjar Mataki 1952 tillverka en
dimensionsstabil underlagspapp av
oorganisk mineralfiberfilt (YAMpapp). I slutet av 60-talet börjar man
använda det nya materialet i ytskikten
(SAM-papp).

& Co i Helsingborg, Sydsvenska
Takpappfabriken i Karlshamn och
Bönnelyche & Thuröe i Malmö.

1975 Företaget lanserar de starka
polyestertätskikten YAP- och SAP-papp.
De har mer än tio gånger högre motståndskraft och brottöjningsförmåga
än tidigare material. Året efter introduceras färdiga takelement med isolering
och tätskikt. Det är första resultatet av
den nya tidens systemtänkande.

1985 De polymermodifierade asfalttätskikten (SBS) lanseras. Fördelen är
att de har betydligt större temperaturtoleranser (-20 till +120 °C).

1982 Mataki köper Höganäs Tak som
tidigare förvärvat (och lagt ned) tre
andra takpappfabriker, nämligen Evers

1983 Mataki slutar som första svenska
företag att tillverka takpapp med lumpstomme.

1986 Mataki blir en del av Trelleborgkoncernen.

1999 Under millenniets sista år lanseras
Mataki Elastofol, en bitumenbaserad
och PVC-fri takduk med 40 års livslängd.
Den nya produkten kombinerar tätskiktsmattans robusthet med takdukens
smidighet.
2004 I vår presenterar Mataki ett nytt
produktsystem som gör det möjligt att
styra fukten så att den inte ger upphov till
s.k. sjuka hus. Systemet heter Halotex
och består av ångbromsar, vindskydd
och underlagstak. Produkterna är tillverkade av ånggenomsläppliga membran
som kan ventilera ut fukt samtidigt
som de är täta mot vind och vatten.

1989 Företaget introducerar enlagstäckningar med mekanisk förankring
och svetsade överlappsskarvar.

7

