
PRODUKTBLAD - GRØNNE TAGE

Sedumbakker
ALT I ÉT-system til grønne tage

Egenskaber
• Varieret udtryk
• Færdigt sedumdække fra start
• God vandtilbageholdelse
• Biodiversitet
• Nem og hurtig montering
• Grogaranti - ved korrekt  

vedligeholdelse
• Take back ordning 

- Alle komponenter i et BGreen-it 
sedumbakketag er 100 % genan- 
vendelige.

Sedumbakker kan enkelt og 
hurtigt udlægges direkte på  
tagmembranen 
Danskudviklet og -produceret bakkesystem

Sedumbakkerne anvendes på tage med taghældning fra 0 - 30o, hvor taget har en 
lav nyttelast, og der ønskes en høj artsvariation. 

BGreen-it sedumbakkerne giver et færdigetableret grønt tag umiddelbart efter ud-
lægning og udføres i én enkelt arbejdsgang. Bakkerne udlægges blot direkte på den 
vandtætte membran.

Bakkerne er produceret af PET 100 % genbrugsplast, som er meget modstands-
dygtigt over for varme- og kuldepåvirkninger. Sedumbakkerne indeholder alle kom-
ponenter som et ekstensivt grønt tag behøver - samlet i ét produkt:

• Dræn- og vandreservoir
• Speciel letvægtsjordsubstrat
• Færdigt sedumplantedække

Tekniske data

Bakkemål (LxBxH) 370 x 570 x 60 mm

Materiale, plastbakke PET 100 % genbrug

Total byggehøjde 60 mm + planter

Vægt, vandmættet Maks. 50 kg/m2

Maksimal vandoptagelse 25 l/m2

Brandtestet efter BROOF (t2)

Afløbskoefficient i hht. Dansk 10-års-
hændelse (230l/sek/ha/10 min)

C = 0,4

Vækstmedie Vækstmediet er testet og godkendt i hht. de 
tyske FLL og RAG guidelines

Vegetation Indeholder min. 5-9 sedumarter

Garanti 5 år

Leveringsperiode April - oktober, afhængig af vejrforhold 22
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BGreen-it Sedumbakker
BGreen-it Sedumbakker er et levende produkt, som produceres på åbne  
markarealer. Sedumbakkerne er i sig selv en lille biotop der indeholder andet 
end sedumplanter:

Kvalitetsbeskrivelse

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

Ensartethed Det tilstræbes, at sedumbakkerne 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 
sedumbakkerne kommer fra samme produktion, så plantedækket kan derfor ikke sam-
menlignes. 

 

Planter Sedumbakkerne 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 bakkerne indeholder vækstmedie og vand, er det ikke kun planter der kan trives i 
bakkerne, men også insekter m.m. En del af sedumplanterne indeholder nektar, så i peri-
oder 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 bakkerne og søge andet levested.

TAKEBACK BGreen-it sedumbakketag er 100 % genanvendeligt. Derfor er der mulighed for en
-ordning TAKEBACK-ordning, når tagkomponenterne engang har udtjent deres formål.
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