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Med prefabrikkerte sedummatter oppnås en etablert vegetasjonsoverflate umiddelbart etter legging.
Blomstertaks sedummatter inneholder sedumarter tilpasset det nordiske klimaet som dyrkes i en krympefri
matte som ikke brytes ned over tid. Dette gjør produktet stabilt og enkelt å håndtere og gir lang levetid. I tillegg,
når du velger vår klima-smarte sedummatte med biokull, bidrar hver m² til å binde karbon.

Biokull er et langsiktig, stabilt og organisk
materiale rikt på karbon og mineraler
dannet av pyrolyse.
Involvering av biokull i plantemattene
innebærer flere jordforbedrende
egenskaper som er spesielt viktige for
grøntområder i urbane miljøer. I tillegg
bindes karbon som ellers ville ha returnert
som karbondioksid til atmosfæren.

Bruksområde
Produktet brukes som vegetasjon på tak og grunn
(f.eks. i blomsterbed, rundkjøringer, steinpartier og bakker).
For sedumtak er det flere forskjellige systemløsninger.
Informasjon om våre standardløsninger for å bygge
sedumtak med en skråning på maksimalt 1: 2 (27˚) er
tilgjengelig på blomstertak.no.
Produktet er egnet for terreng med en skråning på minst 1:20
(3˚) og maksimalt 1: 2 (27˚).

Artsammensetning
Sedummattene blir sådd med artene som er oppført nedenfor.
Det forventes noe variasjon i artssammensetningen til
individuelle sedummatter. Artsammensetningen vil også variere
over tid. I løpet av de første årene dominerer noen pionerarter,
mens de langsomt voksende artene spres over tid.

1.
2.

Sedum tåler ikke slitasje og bør ikke plasseres der hyppig
fotgjengertrafikk oppstår. Vegetasjonen skal ikke vandres på
ved frost eller minusgrader.
Selv om sedummattene våre er tilpasset det nordiske klimaet,
kan ikke Blomstertak garantere hvordan vegetasjonen vil
utvikle seg når sedummatter legges i kaldere områder. Før
du tar en beslutning, er det viktig å evaluere både det lokale
klimaet og utformingen av innstallasjonen. Kontakt oss om
nødvendig spørsmål.

3.
4.
5.
6.

Sedum acre
Bitterbergknapp
Sedum album
Hvitbergknapp
Sedum sexangulare
Kantbergknapp
Sedum rupestre (syn S. reflexum)
Broddbergknapp
Phedimus kamtschaticus var. ellacombianus
Gullbergknapp
Phedimus floriferus
Blomsterbergknapp

Beskrivelse
Konstruksjon
Sedummatten består av underlag, vegetasjon og en bærende
struktur (matte) som armerer jorden og beskytter mot
erosjon. Matten består av et tredimensjonalt sløyfenett med
en ikke-vevd fiberduk termisk bundet på undersiden.
Substratet utgjør selve vekstsengen og er optimalisert for
forholdene på taket. Vegetasjonen består av tørkebestandige
sedumplanter. Leveransen inkluderer uten ekstra kostnad
skarvmateriale levert i en sekk som må drysses mellom
sedummattene ved legging.

Mose etablerer seg spontant og kan dominere hvis substratet
utvaskes med hensyn til næringsstoffer.
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Utseende
Fargen og utseendet på sedumplanten varierer avhengig av
sted og årstid. Den samme sedumarten kan se annerledes
ut hvis den vokser i en solrik eller et skyggefult område. I
skyggefulle områder blir sedum sparsomt. I tørre perioder
skifter vegetasjonen til rødt og har begrenset blomstring.
Variasjonen i en sedummatte mellom årene kan være stor
ettersom fordelingen mellom variantene endres over tid.
Bildene nedenfor viser den samme sedummatten i Vislanda
til forskjellige tider av året.

Brannklassifisering
Branntesting utføres av et akkreditert testlaboratorium i
henhold til CEN / TS 1187, test 2 og godkjent i henhold til klasse
BROOF (t2). Sertifikatnummer RISE 9P00702-1.
Miljøinformasjon
Vegetasjonsmattene kan demonteres og gjenbrukes takket
være deres ikke-nedbrytbare matte. Hvis ikke sedummattene
skal brukes på nytt, kan de syntetiske materialene skilles fra
jord og plantedeler. Produktet er ikke merket.

Oppbevaring
Produktet skal installeres umiddelbart etter mottakelse av
leveransen. Sedummatter som er lagret på paller, må
beskyttes mot direkte sollys.

Våren før gjødsling

Juni under blomstring

August under blomstring

November etter blomstring

Montering og stell
Installasjon av sedummatter må helst utføres i perioden april
til oktober.
For øvrig vises det til gjeldende installasjonsinstruksjon for
henholdsvis sedumtak og sedum på bakken, samt
vedlikeholdsinstruksjoner for sedumtak.

Teknisk data
Artikelnr.

2-12087

Materialer

Fiberduk av polypropylen,
krøllenett av polyamid, substrat*
inneholder biokull, planter

Areal

Ca 0,8 m²/sedummatte

Lengde

Ca 105 cm

Bredde

Ca 77 cm

Tykkelse

Ca 30 mm

Vekt vannmettet

Kun sedummatte ca 40 kg/m²
For sedumtak som inkluderer
sedummatte samt ett lager VTfilt og ev. et lager Xerodren VT17
eller ND 5+1 oppgår vannmettet
systemvekt till maximalt 50 kg/m²

Forpakkning

Levereres på pall med max 20 m²/
pall (max 25 stk)

* Substratet oppfyller kravene i FLL Green Roof Guideline 2018.
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Vi reserverer oss for endringer og feiltrykk.
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