Sedumtak

- pålitelige og robuste løsninger med lang holdbarhet

Veg Tech

Veg Techs velprøvde løsninger gir
en naturlig overvannshåndtering og
et grønnere miljø.
Fordeler med Veg Techs sedumtak:
Nordens største produsent

Komplett leverandørkjede

- 30 års erfaring i nordisk klima

- fra produksjon til ferdig lagt tak

Krympef rie matter

Branngodkjent

- langtidsstabile matter forlenger levetiden

- i henhold til BROOF (t2)

Nordisk, vinterherdet vegetasjon

BREEAM

- klimatilpassede sedumarter

- sedumtak gir poeng i miljøsertifiseringer

30 mm Xeroflor Mose-Sedum
10 mm VT-filt

Systemoppbygging og materialer, som ofte kombineres på samme tak
30 mm Xeroflor Mose-Sedum
25 mm VT-filt + XD

Skråtak

VEKT (kg/m²)
vannmettet

Takhelning 2-27°

BYGGEHØYDE
(mm)
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Flate tak

VEKT (kg/m²)
vannmettet

Takhelning 0-4°

50

30 mm Xeroflor Mose-Sedum

25 mm ND 5+1

VT-FILT har en vannmagasinerende
funksjon. Produseres av gjenvunnede
tekstilfibre.

- ekstra drenering

25 mm VT-filt + XD
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Takhelning 0-27°

ND 5+1 har en drenerende og
vannmagasinerende funksjon.
Legges med den svarte filtsiden opp
(som bildet).

30 mm Xeroflor Mose-Sedum

Vannlagringsevne ca 20-22 l/m² avhengig
av takhelning. Noe vann lagres også i
vegetasjonens bladoverflate.

Flate og skråtak
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30 mm Xeroflor Mose-Sedum
25 mm VT-filt + XD

Artikelnr.: 9-12101
Vannlagringsevne: ca 18-20 liter/m².
Noe vann lagres også i vegetasjonens
bladoverflate.

Godkjent som
horisontalt drenslag.

Kantavslutning / Rotstokk
For å beskytte den ytterste kanten av vegetasjonen avsluttes
sedumtaket nederst ( / ytterst) med en kantlist og evt. fotplate
av rustfritt stål.
Kantlist

Fotplate

Artikelnr.: 9-12516 (uten eikelist)
8-12108 (med eikelist)

Artikelnr.: 9-12416

Dreneringshull

Artikelnr.: 9-12258
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30 mm Xeroflor Mose-Sedum

10 mm VT-filt

Artikelnr.: 9-12253

BYGGEHØYDE
(mm)

XD som er oppbygd av et løkkenett av
polyamid, har en drenerende funksjon.
Kombineres med VT-filt og benyttes
f.eks. ved sluk, vannrenner/lavbrekk og
lange takflater.
Vannlagringsevne 20 l/m²
avhengig av takhelning.
vann
30 mm XeroflorNoe
Mose-Sedum
lagres også i vegetasjonens
25 mm ND 5+1
bladoverflate.
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Hull for liming mot tettesjiktet

Perforert fotplate for god heft
(godkjent iht. bransjestandard)

Fra produksjon til ferdig tak

Egen produksjon

Montering

Etter montering

Veg Techs sedumproduksjon ligger i
syd-Sverige med tilsvarende klimasone
som store deler av det sentrale Norge.

Takvegetasjonen og vannmagasinerende/
drenerende lag monteres oppå tettesjikt
godkjent iht. norsk standard.

Medfølgende lavastein strøs ut i skjøtene
mellom sedummattene. Under takutspring
og langs vegger hvor nedbør sjelden
kommer til, legges elvegrus.
Vi anbefaler vanning etter montering.

Veg Techs sedummatte

Mose-sedum vegetasjon
Substrat
TETTESJIKT
Xeroflor-stamme

Vegetasjonen består av tørketolerante
moser og 7 forskjellige sedumarter
fordelt på 12 sorter. Matten holdes sammen
av en strekkfast fiberduk med et integrert,
tredimensjonalt armeringsnett.

SEDUMMATTE
VT-FILT

ELVEGRUS VED TAKUTSPRING
SLUKBESKYTTER

XD
SEDUMMATTE

KANTLIST OG
FOTPLATE

Mål: 100 × 80 cm.
Levering: 20 m²/EUR-pall. Vekt: ca. 800 kg.
Veg Techs sedummatte: Art.nr.: 2-12095

ND 5+1
TETTESJIKT

Til kommuner med ”åpen grunnlendt kalkmark” leverer vi også matter uten sibir- og
gravbergknapp. (Oslomatte)
Veg Techs Oslomatte: Art.nr. 2-12088

Illustrasjon - takfot
TAKPAPPREMSE

1.

KANTLIST

2.

FESTEMATERIALE

3.

OVERLAGSPAPP

4.

FOTPLATE

5.

UNDERLAGSPAPP

6.

TAKRENNE

7.

ELVEGRUS har flere bruksområder på
et sedumtak, f.eks. under takutspring,
ved ventilasjonsutkast, på gangareal
og der fasaden reflekterer sterkt sollys.
Artikelnr.: 9-12173

Varmes eller klistres på kantlisten

Tilvalg: Eikelist

Iht. produsentens anbefalninger

SLUKBESKYTTER over taksluk.
Holder slukene fri for vegetasjon og
sikrer at taket avvannes korrekt. Veg
Techs slukbeskyttere leveres i rustfritt
stål og passer til de fleste sluk.
Mål: 25 × 25 cm
Artikelnr.: 9-14108

Skrues eller limes fast

Detaljer ved takfoten

Skjøtselsbehov

Taket etter 6 år

Ved takfoten monteres kantlist og fotplate
i rustfritt stål. Som tilvalg kan kantlisten
leveres med eikelist (som på bildet), samt i
sort polykarbonat og corten.

For å sikre en fortsatt god vekst og
blomstring anbefales gjødsling, særlig de
første årene og senere etter behov. I lange
tørkeperioder, spesielt i april-mai,
anbefaler vi å vanne sedumtaket slik at
veksten kommer raskere i gang.
Tilsynsbesøk inngår for tak som monteres
av Blomstertak/Veg Tech.

Farge og utseende påvirkes blant annet av
takets utforming, himmelretning og alder,
samt årstid, lokalklima og været i foregående
perioder.
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FERDIG ENGMATTE - vi produserer tre ulike
typer som passer fra tørre til fuktige forhold,
alle fra nordisk vegetasjon. Vakker, ferdigetablert eng fra første dag.
NB! Denne må slåes.

SERT AV V
DU

PR
O

EG

PRO
DU

Artikelnr.: 2-12006, 2-12009, 2-12071
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Biotoptak øker og fremmer

RT AV VEG
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Kombiner sedumtaket med et artsrik biotoptaksmodul av
ferdigproduserte eng- eller staude matter. På en enkel måte
kan man skape nye, spennende former og naturtyper som
også tiltrekker seg et variert dyreliv, selv i tettbygde strøk.
For at flere insekter, bier og sommerfugler skal kunne finne
et fristed bygges et biotoptak i tillegg opp med steiner, dødved og insekthotell.
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Oppgrader sedumtaket

biologisk mangfold!

TØRR ENG - en eng-lignende
vegetasjonsmatte som foruten
stauder, også inneholder sedum og
gress. Trenger ikke slåes.
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Vi tilbyr komplette systemløsninger med elementer
fra ulike vegetasjonstyper samt drenerende og vannmagasinerende lag, takjord, rotbeskyttelseslag, slukbeskyttere,
jordarmeringsnett og kantavslutninger.
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Artikelnr.: 2-12090
RT AV VEG
SE

STAUDEPLUGGPLANTER - vi produserer
rundt 70 ulike engblomster fra nordisk
flora (stauder og gress). For komplett
artsfortegnelse se www.vegtech.no
STEINER / STEINRØYS - voksested for
moser og lav.
Artikelnr.: 9-12476

DØD VED - fungerer som fôr, bolig,
voksested eller skjul, -attraktivt for
vedborrende insekter, moser, lav og
ulike sopp.
Artikelnr.: 9-12478
INSEKTHOTELL - av bambusrør og
uthulet ved tiltrekker bier og humler.
Artikelnr.: 9-12477

NORGE
Tlf +47 64 94 40 40
www.blomstertak.no
post@blomstertak.no

Veg Tech
Rommen skole, Oslo (6 000m² sedum)

Veg Tech fører sertif iserte og byggevaregodkjente produkter:

Vi forbeholder oss rett til endringer.
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Hovedkontor, Sverige
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