
PRODUKTBLAD - GRØNNE TAGE

Sedumplanter
Sedummåtter, sedumplugs og sedumspirer

Giver nemt og hurtigt et  
færdigt grønt tag
Danskproducerede sedummåtter, -plugs og -spirer.

BG Premium sedummåtter
Når man anvender sedummåtter til at etablere et ekstensivt grønt tag, får man et 
”færdigt” grønt tag umiddelbart efter udlægningen. Sedummåtterne består af etable-
rede planter, der allerede trives i substraten i sedummåtten. 

Vegetation og vækstmedie holdes sammen af et 3-dimensionelt polyamidnet, der sikrer 
mod erosion og gør håndteringen lettere. Nettet er UV-bestandigt og krymper ikke. 

De 12 sedumarter er særligt udvalgt til det skandinaviske klima, og plantemåtterne 
er dyrket i Danmark, hvilket betyder, at alle sedumarterne trives i det skandinaviske 
klima. Fremgangsmåden i produktionen sikrer et ensartet resultat hver gang. 

Egenskaber
• Færdigt sedumdække 
• Nem montering
• Grogaranti - ved korrekt  

vedligeholdelse
• Danskproducerede  

sedummåtter

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

Sedummåtterne er tilsået med ovennævnte
12 arter for at sikre en artsvariation på 5 - 9
sedumarter i de færdige sedummåtter. Det
skal derfor forventes, at der vil være vis va-
riation i artssammensætningen i de enkelte 
sedummåtter. 

Premium

Længde 1000 mm

Bredde 780 mm

Højde 30 mm

Vægt, vandmættet 35-38 kg/m²

Brandtestet efter* BRoof (t2)

Materiale Polypropylen og polyamid

Trækstyrke 1,6 kN/m

Tekniske data

Sedumplugs og sedumspirer 
Et alternativ til sedummåtter er sedumplugs eller sedumspirer. 
Sedumplugs plantes med ca. 25 stk./m² og giver mulighed for at designe vegetationen. 
Efter 1 - 2 sæsoner dækker planterne taget. Sedumspirer er afklip fra sedumplanter 
som udstrøes med ca. 200 - 250 g/m². Spirerne vokser og dækker taget efter ca. 2 
sæsoner.

* Sedummåtterne er testet og godkendt til brandklasse Broof(t2) jf. EN 130501-5
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BG Sedummåtter
BG Sedummåtter er et levende produkt, som produceres på åbne markarealer. 
Sedummåtterne er i sig selv en lille biotop der indeholder andet end sedum-
planter:

Kvalitetsbeskrivelse

Plantedække Sedumplanterne vil som min. dække ca. 90 % af måttens overflade ved levering. Dette 
gælder for alle måtter i samme levering. 

Ensartethed Det tilstræbes, at sedummåtterne til en given ordre altid leveres fra samme produktion, 
så de er produceret samtidigt. Det betyder ikke, at sedumvæksten er 100 % ens, men 
at variationen er mindst mulig. Ved leveringer over flere gange kan det ikke forventes, at 
sedummåtterne kommer fra samme produktion, så plantedækket kan derfor ikke sam-
menlignes. 

 

Planter Sedummåtterne etableres kun med sedumplanter. Der kan dog gennem produktionsti-
den forekomme indflyvning af uønskede plantevækster. Disse fjernes i videst muligt om-
fang i løbet af produktionen, men det udelukker ikke, at der kan ligge frø der spirer efter 
leveringen. Ved levering kan det forventes, at der ikke kan ses uønsket plantevækst, der 
er større end sedumplanterne og disse må max. udgøre 2 % af overfladen ved levering.  

Dyreliv Da sedummåtterne indeholder vækstmedie og vand, er det ikke kun planter der kan 
trives i måtterne, men også insekter m.m. En del af sedumplanterne indeholder nektar, 
så i perioder vil de tiltrække bier og sommerfugle. Insekter er en naturlig del af et grønt 
tag både i produktionen og på taget. I sjældne tilfælde sker det at dyrelivet reagerer på 
flytningen fra marken til taget. Det skyldes at mikroklimaet ændrer sig, og det vil få nogle 
insekter til at forlade sedummåtterne og søge andet levested.
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