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Om monteringen av Veg Tech-sedumtak    

I den här anvisningen ges särskilda anvisningar om monteringen av Veg Tech 
Xerofl or®-sedummattan och lagren som monteras under den. Mer information fi nns 
även i anvisningen ”Om monteringen och underhållet av gröntaksprodukter”.

Veg Tech-sedummattorna passar för tak med lutningen 1:2…1:50.

Leverans och förberedelser
Veg Tech Xerofl or-sedummattorna levereras på lastpallar och ska monteras genast 
efter leverans. Lastpallarna ska förvaras i skugga i väntan på monteringen. Mattorna 
ligger som ark på lastpallarna.

Vegetationens färger och utseende kan variera beroende på tidpunkt. Vegetationen 
ska inte transporteras eller monteras vid minusgrader och onödigt beträdande av 
den ska undvikas. För att undvika onödigt beträdande av vegetationen ska plåtarbe-
ten och motsvarande monteringar på taket göras före montering. 

Kontrollera i förväg att tätskiktet och rotskyddet är intakta och att avrinningen 
fungerar. Eventuella kantavslut för gröntaket ska ha monterats i samband med 
tätskiktsarbetena. Ytan rengörs från skräp till exempel genom att borsta. Tätskiktet 
får inte skadas! 

Montering

Xerodrän-dräneringsmattan och VT-Filt-fi ltmattan monteras på det rotskyddade 
tätskiktet, från takets ena kant till den andra. Xerodrän-dräneringsmattrullarna 
öppnas, vändas så att fi lterdukens sida är uppåt och monteras kant i kant. VT-Filt-
fi ltmattan monteras kant i kant ovanpå dräneringsmattan. Vi rekommenderar att 
man monterar fi lterduksremsor på takfoten. Det rekommenderas att fi ltmattan 
vattnas innan sedummattan monteras ovanpå den.

Vi rekommenderar att sedummattorna alltid lyfts av två personer så att mattorna 
hålls hela. Mattorna monteras kant i kant tätt mot varandra. Vid behov kan mattor-
na skäras med en vass och vågtandad kniv (t.ex. isoleringskniv). 

Skarvarna avslutas genom att lägga jordmaterial som medföljer leveransen i dem.

I områden utan direkt nederbörd, till exempel ytor under balkonger eller takutsprång 
eller intill en hög fasad, ersätts vegetationen med tvättad rund natursten (singel). 

Vegetationen vattnas igenom ordentligt genast efter monteringen och hålls fuktig 
under de första veckorna. Xerofl or-sedumtaket gödslas för första gången först nästa 
vår. 
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