
Veg Techs velafprøvede løsninger forsinker og reducerer 

afstrømningen af regnvand og giver et grønnere bymiljø

Fordele ved Veg Techs sedum-urt-græs/tøreng til tag:

SEDUM-URT-GRÆS/TØRENG TIL TAGE

Veg Tech
Holdbare og robuste løsninger, der har vist deres værd

Reduceret og forsinket afstrømning  
af regnvand

Certificeringer
- bedømt i Byggvarubedömningen og Sunda hus

LEED, BREEAM, DGNB og Svanemærkning
- grønne tage giver point i miljøcertificeringssystemerne

Nordens største producent
- lang produktionserfaring

Produceret i det sydligste Sverige på højde 
med Hobro
-hårdføre sedumarter med lokal oprindelse.

Egen leverandørkæde
- fra produktion til færdige tage

     Flodhestehuset i Zoo



Systemopbygning og produkter

Egen produktion
Veg Tech producerer tagvegetationen 
på egne arealer i Småland ca. 100 km fra 
Helsingborg. 

Montage
Tagvegetationen og det vandholdende lag 
placeres oven på vandtæt og normalt jævn 
tagflade med taghældning 1-14°.

Efter montering
Det medfølgende dress-materiale strøs  
ud mellem sedummåtterne i samling-
erne. Under tagudhæng i regnlæ, op til 
facader og ovenlys, lægges naturrunde 
singels.

Taghældning 5-14°

Vægt (kg/m²)
Vandmættet

Byggehøjde
(mm)System 5-14°

Produktion til færdig tag

Taghældning 0-5°

System 0-5°

Sedum-urt-græs/Tørengmåtte - egenproducerede måtter 
med en blandet vegetation af vilde urter, græs og sedum. 
Den brede variation af arter gør vegetationen meget 
modstandsdygtig over for skiftende forudsætninger og forskel-
lige tagflader. Tørengsmåtten produceres i et mineralsubstrat 
på et net af nedbrydeligt kokos. Opbygning, orientering ift 
verdenshjørner og voksepladsens lokale miljø afgør, hvordan 
måtten udvikler sig efter levering/montage.

Betegnelse Tørengmåtte

Artikelnr 2-12007

Exempel urter hvid okseøje, røllike, slangehoved, aks-ærenpris, 
engelsk græs farve-gåseurt, mongolsk stenurt, 
bidende stenurt, hvidkløver, stedmoderblomst

Højde ca 30 mm

Mål 1 x 0,8 m

Levering Lastet på EUR-palle. Max ca. 16-20 stk/palle

Tørengmåtten kan også 
bruges i vejmiljøer, 

på skrænter og på betondæk.

Variabel vægt og byggehøjde
Lagtykkelsen af tagjorden kan tilpasses den bærende kon-
struktion og det lokale klima, så den dimensionerende, vand-
mættede vægt kan varieres fra 80-190 kg/m² og byggehøjden 
fra 70-150 mm. 

Større forsinkelse og fordampning af regnvand - Tagjordens 
tykkelse har alt andet lige, betydning for, hvordan de etablere-
de urter klarer sig i tørengmåtten. Hvis konstruktionen tillader 
det, kan byggehøjden øges ved at øge  vækstlagets tykkelse. 
Opbygningen får derved en større vandholdende evne, bedre 
renseeffekt af regnvand, og vegetationens rodsystem får mere 
plads til at udvikle sig. 

Vandholdende 
evne L/m²

Vægt (kg/m²)
Vandmættet

Byggehøjde
(mm)

140150

Vandholdende 
evne L/m²
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Detaljer ved tagfoden
Ved tagfoden monteres fodblik og kantskin-
ner i rustfri stål. Kantskinnerne leveres med 
et egetræsbræt.

Plejebehov 
For at sikre en fortsat god vækst og blom- 
string anbefales gødskning særligt de første 
år, senere efter behov. I lange tørkeperioder 
især i april-maj anbefales vanding af sedum-
taget, så væksten aktiveres hurtigere. Garan-
tipleje og vækstgaranti indgår, når Veg Tech 
monterer taget.

Taget efter to år
Farve og udseende påvirkes blandt andet 
af årstid, lokalklima, tagets udformning, 
vejret i de forudgående perioder og tagets 
alder.

ND 220 Drænlag med stabil dræn-
evne. Klarer høj trykbelastning og 
beskytter taget mod mekaniske 
skader.     
Artikelnr:  
9-12099

RODSPÆRREFOLIE anvendes 
under vegetationsopbygninger, 
hvor der ikke er rodfast tagpap 
eller folie.   
Artikelnr: 
9-12277

GRODAN - VANDHOLDENDE BATS  
Vandholdende lag med meget høj 
vandkapacitet og minimal bygge-
højde og vægt.    
Artikelnr:  
9-12059

TAGJORD  Langtidsstabil med lav 
vægt og høj vandkapacitet     
Artikelnr:   
8-12028 (Big-bagk) 
8-12026 (Bulk)

KANTSKINNE OG FODBLIK For at beskytte den yderste kant af 
vegetationen afsluttes sedumtagets tagfod med en kantskin-
ne. Udført i rustfri stål. Fodblik fås i samme materiale.

Drænhul

Hul til fastgørelse i tagpap

KANTSKINNE med egetræsliste
Artikelnr:  8-12033

Perforeret fodblik for god vedhæftning 
(godkendt iht branchestandard)

150 mm

FODBLIK
Artikelnr:  9-12416

120 mm

1. TAGPAPSTRIMMEL
Varmes eller klæbes på 
kantskinnen

2. KANTSKINNE
Tilvalg: Egetræsliste

3. FÆSTNINGSMATERIALE 
Iht fabrikantens anbefalinger

4. OVERPAP

5. FODBLIK
Sømmes eller skrues fast

6. UNDERPAP

7. TAGRENDE

Illustration - tagfod
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Veg Tech

Veg Tech A/S 
Annasvej 2

DK-2900 Hellerup
Tel +45 3962 6869

vegtech.dk 
info@vegtech.dk

#vegtech

Om Veg Tech
Veg Tech blev etableret i 1987 og vores komplette vegetationssystemer anvendes til 
forskellige varianter af tagvegetation, taghaver, trafikmiljøer, LAR-anlæg og parker. 
De præfabrikerede vegetationsmåtter produceres lokalt på egne arealer i det sydlige 
Småland. 

Veg Tech arbejder med vegetationsteknik, hvor vegetation og teknik i forening an-
vendes til at begrønne bymiljø og løse tekniske problemer omkring håndtering af 
regnvand og plante-etablering på steder med vanskelige vækstvilkår og fx erosion 
og slitage. Med smarte vegetationssystemer kan afstrømningen forsinkes og øges 
fordampningen og derved aflaste kloaksystemet.

Anlægsarbejde 
Vi tilbyder montagearbejde af vore egne produkter og systemer. Vore montører har 
lang erfaring og er sikkerhedsuddannede.

Vi tager forbehold for ændringer. Disse meddeles på vegtech.dk
Oktober 2018

Billeder til inspiration


