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      Præfabrikeret mos-sedummåtte på jord
Underlaget skal  være dænende 150-300 mm, gerne maka-
dam med fraktion 16-32 mm. Arealet skal være med hældning. 
Hældning 1:20 eller mere (max 1:2) Årstidsvariationer kan fore-
komme i måtternes udseende, tæthed og farve. 

      Udførelse:
• Begynd med at lægge en våd plastfolie på højeste punkt og 

vinkelret mod faldretningen. I en rundkørsel bliver det kun 
et kort stykke på toppen. 

• Fasthold plasten med lidt sand. Fortsæt i faldretningen med 
næste lag plastfolie og sørg for en overlapning på ca. 15 
cm. Vandet skal løbe gennem måtten og filten og ned til 
skærverne og drænmaterialet.

• Noget sand i skærverne vil være en fordel. 
• Fasthold folien med sand. Det er vigtigt at hele arealet er 

dækket af folien for at undgå uønskede vækster.
• VT-filten rulles ud og lægges kant mod kant. Filtens  

funktion er at opmagasinere samt dræne vand.
• Mos-sedum måtterne lægges kant mod kant.  Anvend ikke 

stumper der er mindre end 15 cm.
• Dress i samlingerne med det leverede dressmateriale.
• Er måtterne tørre eller hvis der forventes tørt vejr inden-

for de næste 2 uger skal vegetationen vandes rigeligt (som 
ved 10 mm regn)

 
Mos-sedummåtterne er følsomme overfor trampeskader, 
køreskader og saltpåvirkning. De tåler ikke færdsel  i frost-
vejr/når planterne er frosne.

Opbygning:

4. >150 mm - Vasket Makadam 
fraktion 16-32 mm 

Fakta Mos-sedum måtte VT-filt Plastfolie

Mål 0,8 ×1,0m 1,1 ×18,2 m 0,75 × 180 m

Leverance EUR-Pall ca. 25 
stk. Måtter/palle. 
ca. 800 kg

Rulle Rulle

Værktøj: Savtakket kniv og 
evt. slibeværktøj

Tynd kniv, kraf-
tig saks eller 
vinkelsliber

Lille kniv

ET: Dress: Riv et hjørne 
af sækken.

- -

Materiale

1. 30 mm - Xeroflor Sedum

2. 10 mm - VT filt 

3. Plastfolie 0,1 mm monteret med start på hø-
jeste punkt.
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Mos-sedum måtte i rundkørsel
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