SEDUM

Anlägg ett vackert och unikt sedumtak!
Till både stora och små takytor!

- för låglutande takytor 0-4°

Fördelar med Veg Techs sedumtak:
Nordens största odlare

- hög odlingskunskap med egna odlingar i Småland

Svenskt material

- härdiga sedumarter lämpliga för vårt klimat

Brandgodkänd

- enligt BROOF (t2)

Leverantör av sedum:

Veg Tech

mm Veg Techs sedummatta
LÅGLUTANDE TAKYTOR 0-4°30
10 mm VT-filt

VIKT (kg/m²)
vattenmättad

50

BYGGHÖJD
(mm)

30 mm Veg Techs sedummatta
25 mm VT-filt + Xerodrän
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MATERIAL

SEDUMMATTA

Består av olika mossor och sedumarter vilket ger en uppbyggnad med minimal vikt och
bygghöjd. Odlas i södra Sverige med svenskt
material.

VEG TEC
AV

Mått (l × b × h): 1 × 0,8 × 0,03 m

ND 5+1

Produkten har en dränerande och vattenhållande funktion. Dräneringsmattan placeras så att den
svarta filten är vänd uppåt enligt bilden ovan.
Mått/rulle: 1,25 × 20 m (25 m²)

MÄLARTURF

MONTERING

1 Leverans och förberedelser

Veg Techs sedummattor levereras på pall och kan ligga kvar på pallen innan utläggning i ca 3 dagar (+/- någon dag) beroende på årstid och väderlek. Årstidsvariationer kan förekomma som påverkar täthet och färg i
sedummattorna. Vegetationen är känslig och skall inte
lastas, monteras eller beträdas vid frusna väderförhållanden. För att undvika onödigt slitage på vegetationen
skall plåtarbeten, målning av fasader, montage av ventilationsutrustning mm vara avslutade innan montering.

2 Kontrollera tätskikt och anslutningsdetaljer

4 Montera vegetationen

Sedummattorna lyfts enkelt av två personer och monteras kant i kant så tätt som möjligt. Sedummattorna
tillskärs enkelt med en vass och vågtandad kniv. Med
vegetationen medföljer säckar med ett speciellt substrat som skall spridas i skarvarna mellan sedummattorna när de lagts på plats. Efter montaget bör sedumtaket vattnas igenom ordentligt, särskilt vid torr
väderlek.

TIPS!

Takvegetationen monteras ovanpå ett tätskikt som
är godkänt för nordiskt klimat. Syna av tätskiktet före montage och sopa av ytan noggrant. Kontrollera att avrinningen fungerar. Se över anslutande plåtdetaljer samt eventuella takfotsdetaljer.

På ytor som inte får tillräckligt med nederbörd, t ex intill höga fasader och under takutsprång, byts vegetationen ut mot naturrunt, tvättat singel. Lägg inte singlet
direkt på tätskiktet utan att det först skyddas med en
fiberduk eller på det dräneringslager (Nophadrain eller
VT-filt) som används under vegetationen.

3 Montera dränerande-/vattenhållande lager

OBS!

Veg Techs dräneringslager är välbeprövade med låg
vikt och minimal bygghöjd. Den medföljande Nophadrain 5+1 monteras kant i kant direkt på tätskiktet.

Enkel montering.

Sätt aldrig ned pallen med sedumen på taket eftersom
detta kan skada tätskiktet.

Strö ut substratet i skarvarna.

Tillför näring 1 gång/år.

SKÖTSEL
Gödsling

Genom att tillföra näring till takvegetationen håller
sig växtligheten frodigare och tätare samt får en rikare blomning på sommaren. Gödsling kan utföras
mellan tidig vår och sensommar. Takytan gödslas
vid behov men maximalt 1 gång/år med Veg Techs
takgödsel. Lämplig gödselgiva är 30 g/m². Första
gödslingen utförs året efter montaget.

Vattning

Sedumvegetationen består av härdiga sedumarter.
Vid torkperioder särskilt under mars-maj rekommenderas bevattning av sedumtaket så att näring
och skott aktiveras snabbare. Branta tak som är soloch vindexponerade och mer utsatta för torka kan
behöva hjälp av exempelvis en droppbevattning
för att hålla en jämnare standard. Veg Tech erbjuder säkra system för att bevattna taken på ett enkelt
sätt.

Snöskottning

När snöskottning utförs bör ca 5 cm snö lämnas kvar
för att inte skada takvegetationen på taket.

Ingen klippning

Sedumvegetationen är lågväxande året runt och behöver inte klippas. Sedumplantornas blomställningar står på hösten och vintern kvar som torra, silvergrå
små kvistar. Om de gamla blomställningarna uppfattas som störande kan de rensas bort.

Takbrunnar, hängrännor och andra takdetaljer

Avrinningen kontrolleras med samma intervall som på
ett vanligt tak ungefär en gång per år så att den fungerar tillfredsställande i t ex takbrunnar och hängrännor.
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Leverantör av sedum:

Veg Tech
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