
PRODUKTBLAD - GRÖNA TAK

Sedumväxter
Sedummattor, sedumpluggar och sedumspiror

Ger snabbt och enkelt  
ett färdigt grönt tak
Svensk- och dansktillverkade sedummattor, sedum 
-pluggar och sedumspiror.

Premium sedummattor
Vid användning av sedummattor för att etablera ett extensivt grönt tak fås ett ”färdigt” 
grönt tak omedelbart efter utläggning. Sedummattorna består av etablerade växter 
som redan trivs i sedummattans substrat.

Vegetation och tillväxtmedier hålls ihop av ett tredimensionellt polyamidnät som  
skyddar mot erosion och underlättar hanteringen. Nätet är UV-beständigt och  
krymper inte.

De 12 sedumarterna är speciellt utvalda för skandinaviskt klimat och växtmattorna 
är odlade i Danmark, vilket innebär att alla sedumarterna trivs i skandinaviskt klimat. 
Framställningsmetoden ger ett enhetligt resultat varje gång.
 

Egenskaper
• Färdigt sedumskikt
• Enkel montering
• Växtgaranti - vid korrekt underhåll
• Dansktillverkade sedummattor

Sedumarter
• Album
• Forsterianum
• Hybridum
• Floriferum
• Ellacombianum
• Selskianum true
• Pulchellum
• Reflexum
• Montanum orientale
• Sexangulare
• Acre ‘Oktoberfest’
• Spurium ‘Coccineum’

Sedummattorna är sådda med dessa 12 
arter för att säkerställa en artvariation på 
5 - 9 sedumarter i de färdiga sedummat-
torna. Därför förväntas en viss variation på 
artsammansättningen i de enskilda sedum-
mattorna.

Premium

Längd 1040 mm

Bredd 780 mm

Höjd 30 mm

Vikt, vattenmättad 35-38 kg/m²

Brandtestad enligt* BRoof (t2)

Material Polypropylen og polyamid

Draghållfasthet 1,6 kN/m

Teknisk data

Sedumpluggar och sedumspiror
Ett alternativ till sedummattor är sedumpluggar eller sedumspiror.
Sedumpluggar planteras med cirka 14 stycken per m² och tillåter utformning av 
vegetationen. Efter en till två säsonger täcker växterna taket. Sedumspiror är stick-
lingar från sedumväxter som strös ut med cirka 200 till 250 g/m2. Spirorna växer och 
täcker taket efter cirka 2 säsonger.

* Sedummattorna har testats och godkänts för brandklass BROOF(t2) se EN 130501–5
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