SEDUMTAK

Fördelar med Veg Techs sedumtak:
Nordens största odlare
- hög odlingskunskap, egna odlingar i Småland
Svenskt material
- härdiga sedumarter lämpliga för vårt klimat
Brandgodkänd
- enligt BROOF (t2)

VI LÄGGER SEDUMTAK ODLAT AV VEG TECH AB

Veg Tech

SYSTEMUPPBYGGNAD OCH MATERIAL

LÅGLUTANDE TAKYTOR 0-4°

1
2

1. SEDUMMATTA
Odlad av Veg Tech

2. ND 5+1 - Dränerande och
vattenhållande lager

Vid låglutande tak används dräneringslager
ND 5+1 och Veg Techs sedummatta.
Vikt (kg/m²)

Vattenhållande

Bygghöjd

vattenmättad

förmåga l/m²

(mm)

50

20

MOSS-SEDUMMATTA
NOPHADRAIN 5+1

55

TÄTSKIKT

KANTAVSLUT OCH FOTPLÅT
För att skydda den yttersta kanten av vegetationen avslutas sedumtakets
nederkant med kantavslut och fotplåt. Tillverkas i rostfritt stål.
KANTAVSLUT

FOTPLÅT

Perforerad fotplåt för god vidhäftning.
(Godkänd enligt branschstandard)

FRÅN PRODUKTION TILL FÄRDIGT TAK

Egna odlingar

Montera ett sedumtak

Efter montering

Veg Tech producerar takvegetationen
på egna odlingar i Småland.

Takvegetationen och det fukthållande
lagret byggs ovanpå ett tätskikt godkänt
för nordiskt klimat.

Det medföljande skarvmaterialet strös
ut mellan sedummattorna i skarvarna.
Utmed väggar där nederbörd har svårt
att nå läggs naturrund singel.

LUTANDE TAKYTOR 2-27°

1
2

1. SEDUMMATTA
Odlad av Veg Tech

2. VT-f ilt
Vattenhållande lager

Vid lutande tak används det vattenhållande
lagret VT-filt och Veg Techs sedummatta.
Vikt (kg/m²)

Vattenhållande

Bygghöjd

vattenmättad

förmåga l/m²

(mm)

50

mindre än

MOSS-SEDUMMATTA

20

VT-FILT

40

KANTAVSLUT &
FOTPLÅT

TÄTSKIKT

SKÖTSEL
Gödsling
Utförs mellan tidig vår och sensommar. Ytan gödslas vid behov men
max. 1 gång/år med Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är 30 g/m².
Näring ger vegetationen en rikare blomning på sommaren.
Vattning
Vid torkperioder särskilt under mars-maj rekommenderas bevattning
av sedumtaket för att gynna växligheten.
Snöskottning
Om snöbelastning blir för hög på taket och skottning utförs bör ca 5 cm
snö lämnas kvar för att inte skada vegetationen.

Allmän kontroll

Där sedum anläggs ska inte
gångtrafik förekomma.
Ta bort skott, löv och barr.
Vid skador på sedumen kan man
riva av växtdelar (sedumblad) från
partier med mycket tillväxt och
sprida över tomma partier.

Detaljer vid takfot

Skötselbehov

Taket efter 6 år

Vid takfoten monteras fotplåt och
kantavslut i rostfritt stål. Som tillval
kan kantavslutet levereras med en
dekorlist i ek.

Tillför näring för en frodigare och tätare
växtlighet. Vid torkperioder särskilt under
mars-maj rekommenderas bevattning av
sedumtaket så att tillväxten aktiveras snabbare. Tillsynsbesök ingår om montaget
utförts av Veg Tech.

Färg och utseende påverkas bland
annat av årstid, geografisk placering, takets utformning, väderlek
samt takets ålder.

NY PRODUKT
HYDROPACK® SEDUM-ÖRT-GRÄS
Allt-i-ett modul med klicksystem för enkel och smart
montering med inbyggd vattenreserv.
Multifunktionellt system som fördröjer dagvatten,
temperaturutjämnar byggnaden & gynnar den
biologiska mångfalden.

Vattenhållande kapacitet

Systemet har hög vattenhållande förmåga upp till 45 liter/m²

20-tal arter

Hög artrikedom & biodiversitet. Bra för
fauna, människor och miljö

Stabilt och säkert

Klicksystem motverkar förflyttning
och minimerar vindfång

Även till branta tak

Montering kan ske på taklutningar
upp till 45°

Extensivt system

Lågt skötselbehov jämfört med platsbyggda
uppbyggnader med flera material

Flyttbara moduler

Lätt att utföra service på takytor utan
att skada vegetationen

KONTAKT
Berland Tak AB
Sunnorpsgatan 1
5582 73 LINKÖPING
Tel: 013-10 20 20
Fax: 013-10 25 84
info@berlandtak.se

Veg Tech
Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda
Tel: 0472-363 00
info@vegtech.se

Veg Techs produkter för sedumtak är bedömda i:

Vi förbehåller oss rätten för ändringar.
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