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LEGGEANVISNING SEDUMTAK

OBS! Tenk på at sedum mattene består av levende planter og må behandles deretter.

Sedum mattene leveres på pall, i ruter på 1 x 1 meter. Mattene
kan ligge lagret på pallen i maks 1 - 2 dager uten å ta skade.
Pallene må ikke stå lagret i direkte sollys. I svalt vær kan sedum
mattene lagres på pall i maks 3 – 4 dager. Hvis sedum mattene
ikke kan legges på taket innen denne tid må de tas fra pallen og
legges ut hver for seg. Blir mattene liggende for lenge på pallen
begynner de å kompostere (gå varme i dem).
Begynn med å legge ut Dren17- drenerende duk (kun på flatt
tak). Nettingen skal ligge ned mot takmembranen med filtduken
opp.
Legg deretter VH1200 - vannholdig filtduk over den drenerende
duken. Den legges helst på tvers av Dren 17 med et lite
overlapp på 2–3 cm.
I varmt vær gjennomvannes VH1200- vannholdig filtduk før
sedum mattene til slutt legges over filtduken.
Begge de underliggende dukene kommer på rull.
Sedum mattene monteres enklest av to personer som tar i hvert
sitt hjørne, og legger dem på plass.
Sedum mattene legges kant-i-kant, så tett som mulig.
Det er viktig at sedum mattene hele tiden håndteres i vannrett
posisjon. Sedum matter kan ikke rulles sammen slik for
eksempel ferdigplen kan, da vil de bli ødelagt.

Bruk en skarp kjøkkenkniv når du skal skjære i sedum mattene,
ved avslutninger og lignende. Pass på at du ikke skjærer i
takmembranen!
I skillet mellom sedum mattene legges et tynt lag med jord.
Dette gjøres for at sedum mattene skal vokse raskere sammen i
hverandre.
Avslutt monteringen med å vanne vegetasjonen godt slik at den
kommer seg etter transport og håndtering.

ANNEN VIKTIG INFORMASJON
Ugress:
Med riktig oppbygning av sedumtaket skal uønsket vegetasjon vanligvis tørke bort i
tørkeperioder. Dersom andre planter til tross for dette har rotet seg i matten skal de
fjernes. Det kan forekomme uønsket ugress i sedum mattene i somre med mye nedbør.
Men dette vil forsvinne igjen ved neste tørkeperiode.
Tørke:
Sedum plantene klarer meget lange perioder med tørke uten at de dør. I tørkeperioder går
plantene inn i et hvile stadium, og de skifter farge fra grønt til rødt bladverk. Har man lett
tilgang på vann kan man ved ekstrem lang tørkeperiode vanne sedum mattene slik at
veksten holder seg frodig.
Tråkk:
Sedum mattene tåler ikke å bli gått på. De tåler noe lett tråkk ved for eksempel små, enkle
reparasjoner på taket. Skal det utføres store tak reparasjoner må mattene fjernes fra
reparasjonsstedet og legges midlertidig på en pall. På vinteren må man unngå tråkk på
sedum mattene.
Skader:
Ved skader på sedum mattene kan man hjelpe veksten i gang igjen ved å rive av skudd fra
partier med sterk vekst og spre dette over de tomme partiene. Den beste tiden å gjøre
dette på er når sedum plantene er i god vekst på forsommeren eller i august. Om mulig
strør man litt takjord eller sand/grus over spirene. Forsøk å holde området fuktig i en ukes
tid til sedum stiklingene har rotet seg.

