
...välj Sedumtak!

För en grönare miljö... 



Planering före tak-
läggning
Kontrollerera vilken lutning taket har. Vi an-
vänder två olika system av undermattor bero-
ende på lutningen.

1-3 grader- Dränplatta, en dränerande 
matta läggs under den vattenhållande mat-
tan, för att dränera bort det regnvattnet som 
har svårt att rinna undan annars.

2-27 grader- VH-filt, en vattenhållande 
matta. Det överflödiga regnvattnet rinner själv 
undan med hjälp av taklutningen.

Det är viktigt med ett riktigt bra tätskikt. I sam-
band med läggningen av tätskiktet placeras 
ett kantavslut i nederkant av taket. Kantav-
slutet är en vinklad, perforerad, rostfri plåt 
som fixerar sedumtaket och släpper ut dräne-
ringsvattnet. Är tätskiktet redan på plats går 
det bra att fästa kantavslutet ovanpå tätskiktet. 
Tänk då på att inte skruva fast det genom 
tätskiktet utan det skall då limmas fast med en 
klisterremsa. Finns där ett överskjutande tak 
ovanför skall det läggas en singelkant under 
den delen som inte regnvattnet når.
Sedumtaket bygger totalt 5-6 cm.

Sedummattan skall läggas ut inom 
ett dygn efter leverans!

Fördelarna med 
sedumtak
• Ett lätt tak, 50kg/kvm, vattenmättat
• Absorberar surt regnvatten och på  
 det sättet minskas belastningen på
 dagvattenbrunnarna.  
• Isolerande, både mot kyla och   
 värme, bidrar alltså till en jämnare  
 temperatur inomhus.    
 Sedumväxterna absorberar även  
 buller i utemiljön.
• Binder och tar upp luftföroreningar  
 och bidrar till en renare miljö.
• Tätskiktet skyddas mot UV-strålning  
 och ökar dess livslängd med 3 gånger.
• Estetiskt vackert, växlar färg efter  
 årstiderna och ökar byggnadens  
 värde.
• Biotoper för fåglar, insekter och 
 fjärilar.
• Så gott som underhållsfritt, långtids- 
 verkande gödning 1 gång/varje år.



Läggning av sedum-
tak med Dränmatta 
och Vattenhållande 
matta
Material vid beställning av SedumG 
+ Drän komplett

Dränmatta- Dränerande matta som även ger 
en luftning till taket.
VH-Filt- Vattenhållande filt.
Sedummatta G- Odlad på armerad geotextil.
Växtsubstrat- Specialblandad sedumjord 
läggs i skarvarna vid behov.
Basacote- Långtidverkande gödning.

Så här gör du
• Ovanpå tätskiktet läggs den Dränerande  
 mattan. Den underlättar för det överflödiga  
 regnvattnet att rinna undan trots den mini- 
 mala lutningen.
• Därefter placeras den Vattenhållande mat- 
 tan kant i kant ovanpå.
• Sedummattan läggs på, skärs till med en  
 tandad kniv. Skarvarna läggs tätt intill var- 
 andra. Om taket är utsatt för mycket vind  
 kan mattan fästas med ett nät.
• I skarvarna lägg Växtsubstratet ut.
• Gödsla med Basacote, 0,5kg/10kvm.
 Framför allt vid vår- och sommarläggning
• Vattna igenom mattan efter läggning så att 
 den vattenhållande filten blir vattenmättad.  
 Under etableringen bör man kontrollera att  
 sedummattan inte är torr för lång period  
 utan i så fall genomvattna den. När  
 sedummattan är etablerad och rötterna har  
 växt samman med undermaterialet klarar  
 sig sedumen bra mot torka. Sedum trivs i  
 karg och torr miljö.

Läggning av sedum-
tak med VH-filt
Material vid beställning av Sedum-
G+VH komplett

VH-Filt- Vattenhållande filt.
Sedummatta G- Odlad på armerad geotextil.
Växtsubstrat- Specialblandad sedumjord 
läggs i skarvarna vid behov.
Basacote- Långtidsverkande gödning.

Så här gör du
• Ovanpå tätskiktet placeras VH-filten kant i  
 kant. Vid torrt väder är det bra att genom 
 vattna mattan.
• Sedummattan läggs på, skärs till med en  
 tandad kniv. Skarvarna läggs tätt intill   
 varandra. Om taket är utsatt för mycket  
 vind kan mattan fästas med ett nät.
• Gödsla med Basacote, 0,5kg/10kvm.   
 Framför allt under vår och sommar.
• Vattna igenom mattan efter läggning. 
 Under etableringen bör man kontrollera  
 att sedummattan inte är torr för lång pe- 
 riod utan i så fall genomvattna den. När  
 sedummattan är etablerad och rötterna  
 har växt samman med undermaterialet  
 klarar sig sedumen bra mot torka.  
 Sedum trivs i karg och torr miljö.

 



Telefon: 035-461 88 / 040-26 06 00 / 042-931 25 / 031-13 82 88
Fax: 035-464 19 / E-post: info@turfman.se / www.turfman.se

Adress: Andersfälts Gård 305 96 Eldsberga

22
09

Skötsel
Sedummattan består av ca 7-9 olika sorters 
sedum, vilka som är mest framträdande 
beror på takets placering. Sedumen är 
odlad på en en armerad geotextil med an-
passad växtsubstrat.

• Man gödslar sedumtaket 1 gång/vår med  
 ett långtidsverkande gödningspreparat,  
 tex. Basacote. Genomvattna därefter  
 sedumen,det är extra viktigt om det är en  
 torr vår.
• Sedum trivs bäst i torra och karga miljöer,  
 så vattna endast vid mycket torra somrar.  
 Ytterligare vattning och gödning främjar   
 bara tillväxten av ogräs.
• Om vindburet ogräs etablerar sig rensas   
 detta bort med rötterna så att det inte 
 kväver sedumen.
• Sedum behöver inte skäras ner på våren   
 som en vanlig perenn utan rensar sig själv.
• Om det inför vintern ligger tätt med löv   
 ovanpå sedumtaket bör detta räfsas bort,  
 annars kan sedumen ruttna under de blöta  
 löven.
• Större grenar som hänger ner på taket kan  
 riva sönder sedumplantorna och bör   
 avlägsnas.

Sedummattans 
användning på mark
Sedummattan går också bra att lägga på 
mark, bara man har ett dränerade underlag 
med tex makadam. Separera gärna med en 
markduk och närmast mattan läggs 3-4 cm 
0-18 grus. För marketablering används en 
sedummatta som är odlad på en kokosväv. 
Rötterna etablerar sig genom sin matta och blir 
med tiden ett med naturen. Ytan bör inte ha en 
allt för stor saltpåfrestning eller för stort slitage.

Några exempel på användning….

• Som yttertak till en jordkällare.
• Som infällningar i plattsättningar där sedumen  
 mjukar upp den annars hårda ytan.
• Som övergång mot berghällar i naturträd-- 
 gårdar.
• I torra slänter där annat har svårt att klara sig.
• På ytor med svåråtkomlig skötsel.
• Ovanpå stenmurar

Sedum är en perenn  
växt för framtiden!
De välväxta sedum- 
mattorna går bra att  
använda både på tak  
och mark


