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Materialer

1. Ferdig mose-sedummatte på mark

Underlaget skal være drenerende >150 mm, gjerne grus
med fraksjon 16-32 mm. Overflaten skal helle eller være
opphøyd på midten. Helning: 1:20 eller mer (maks 1:2)

Fakta

Sedummatte

VT-filt

Plastfolie

Mål

0,8 ×1,0m

1,1 ×18,2 m

0,75 × 180 m

Leveranse

25 st/pall

Rull

2. Leveranse og forberedelser

Verktøy

Bølgetaggete kniv Tynn kniv /
saks

Øvrig

Skjøte materiale
plasseres i
skjøtene.

Årstidsvariasjoner kan forekomme i vegetationsmattenes
tetthet og farge. Levende vekster skal ikke oppbevares
varmt og fuktig. Om vegetasjonen ikke umiddelbart
monteres skal den legges ut på et veldrenert underlag.

-

Rull
Liten kniv/saks

Monteres overlappende
med start på
høyeste punkt

3. Utførelse
•

Start med å legge en våt plastfilm på høyeste punkt og
vinkelrett mot fallretningen. På en rundkjøring blir det
bare en kort bit på toppen. Legg på litt sand, slik at
plastfilmen forblir. Fortsett i fallretningen med neste
folie og legg med ca. 15 cm overlapp på forrige folie.
Vann skal strømme gjennom spleis og ned i
dreneringsmaterialet. Noen sandkorn i skjøten er en
fordel. Forankre med sand. Hvis det er noen glipper
eller hvis folien ikke kommer til kantene, vil det etter
hvert vokse uønsket vegetasjon der plastfolien
mangler.

•

VT-filten rulles ut og legges kant i kant. Filtens funksjon
er å magasinere og drenere vann.

•

Sedummattene legges kant i kant. Anvend ikke deler
mindre enn 15 cm. Fyll skjøtene med levert strømateriale. Er mattene tørre og/eller det ventes tørt vær
skal vegetasjonen vannes rikelig.

Sedummattene er sensetive for:
Tråkkskader, kjøreskader,
saltskader.

Oppbygning

1. 30 mm - Xeroflor Mose-Sedum
2.

10 mm - VT-filt for ekstra vannlagring

3. >0.1 mm - Plastfolie
OBS! Monteres overlappende med start på
høyeste punkt.
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