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Veg Tech

Veg Tech Sedumtag
Monteringsanvisning på vegetationsmåtter

Disse instruktioner gælder for montering af Veg Tech Sedumtage med de opbygninger, der er vist nedenfor.  
Til montering af Veg Tech Sedumtag 1-27 på glatte sadeltage, der skal monteres med net og clips, det er der  
en supplerende særskilt instruktion for.  
Vores instruktioner opdateres løbende og den aktuelle version opdateres på vegtech.dk.

1. Levering og forberedelser 

 y Vegetationsmåtterne kan maksimalt opbevares på pallen to 
dage efter levering uden at tage skade. Pallen må ikke stå i  
direkte sollys. Hvis måtterne ikke kan monteres inden for  
dette tidsrum, skal måtterne lægges ud ved siden af  
hinanden, helst på et vel drænet underlag.

 y Montering af sedum skal helst udføres under perioden april  
til oktober. Vegetationen må ikke belastes, monteres eller  
betrædes på under frosne vejrforhold. 

 y For at undgå unødvendigt tramp, skader på vegetationen,  
skal inddækninger, facader, ventilationsudstyr ovenlys mv.  
være afsluttet, inden vegetationen anlægges.

 y For at undgå erosionsskader i vegetationsmåtter og etablering 
af ukrudt skal oven liggende tage afvande i en åben rende,  
eller dimensioneret dræn der kan aflede vandet på sikker 
måde i forbindelse med evt. nedløbsudkaster fra taget  
ovenover.

 y For at sikre en god afvanding fra tagfladen skal tagbrønde  
holdes fri for bevoksning og en tagbrøndsbeskyttelse skal  
placeres over den respektive tagbrønd, sammen med  
nødvendigt supplerende dræn.

 y Veg Techs kantskinner skal monteres af en tagdækker før se-
dumtaget er installeret. (Se separat vejledning på vegtech.dk). 

 y Kontrollér tagmembranen. Tagvegetation bør anlægges på 
godkendte membraner, der er monteret af autoriserede  
tagdækkere. Gennemgå membranen inden den overdækkes. 
Rengør om nødvendigt tagfladen. Ligeledes kontrolleres  
tagbrøndens afvanding fungerer. 

2. Montering drænende lag (Efter behov/nødvendigt omfang) 
 y Brug en passende skarp kniv, når du skærer drænlaget over/til. 

Sørg for, at tagmembranen ikke beskadiges.
 y Xerodræn VT17 (billede 1) skal monteres kant i kant med fiber-

dugen op. Medmindre andet er foreskrevet, skal Xerodræn 
VT17 lægges ud på overflader med behov for ekstra dræning, 
f.eks. i skotrender, kuvertfald og andre lavpunkter samt på over-
flader med lange tagfald. 

 y ND 5+1 (billede 2) skal monteres med den sorte geotekstilside 
op og kopåbningen vender opad (ved 0-2° opbygning) og med 
hvid geotekstilside op og kopåbningen vender nedad (ved 
1-27° opbygning) som supplerende dræn omkring tagbrønd 
ifm. eksempelvis kuvertfald.  
ND 220 (billede 3) skal altid monteres med den hvide geoteks-
til opad. og med kopåbningen nedad.  
Begge drænlag lægges kant mod kant og sørg for, at det øver-
ste geotekstil overlapper hinanden. Vær obs på at det sorte 
geotekstil (overlap) ikke blokere afvandingsmuligheden imel-
lem drænrækkerne.  
 

1. Xerodræn VT17

2. ND 5+1

Veg Tech Sedumtag 1-27

Veg Tech Sedumtak 0-2

Veg Tech Sedumtak 0-2 VH+

30 mm Veg Tech Sedummåtte
10 mm VT-filt
17 mm Xerodræn VT17 (efter behov)

30 mm Veg Tech Sedummåtte

27 mm ND 5+1

30 mm Veg Tech Sedummåtte

40 mm Grodan TT

27 mm ND 5+1

12,5 mm ND 220

3. ND 220
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3. Udlægning af et vandholdende lag 
 y VT-filt (billede 4) skal monteres kant mod kant (så tæt på hinanden 

som muligt). Brug en skæremaskine til filt og stof (eksempelvis Bosch 
GUS12V-300) eller en enhånds multiskæreværktøj (eksempelvis  
Milwaukee M12FCOT) når du skærer. På tage med hældning og med  
rygningsudluftning samt ensidigt fald anbefales at starte med montering  
af VT-filt på langs af taget. Anbefaling på sadeltage rulles VT filt hen over 
ryggen uden tilskæring ved ryggen. Anbefaling på andre tage monteres  
VT-filt i den retning, der medfører mindst spild og tilskæring.

 y Grodan (billede 5) skal monteres kant mod kant. Tilskæres eksempelvis  
med isoleringskniv. 

4. Udlægning af Veg Tech Sedummåtter 
 y Sedummåtterne bør straks monteres ved levering.
 y Undgå om muligt at placere pallerne på taget, da dette kan forårsage  

skader på tagmembranen. Hvis der er adgang til kran under hele  
montagen, anbefales det at sedumpallerne løftes en ad gangen til et  
niveau lige over tagfladen mens udlægning udføres.

 y Start montering i et hjørne modsat jeres adgangsvej til taget for at  
minimere efterfølgende færdsel på det udlagte. Hvis sedummåtten skal 
tilskæres, skal brug af små stykker undgås, da det øger risikoen for vindløft. 

 y Sedummåtterne løftes nemt af to personer og skal monteres tæt kant  
mod kant (så tæt som muligt). Måtterne lægges forskudt med samlingerne  
i det underliggende lag. Udskæring sker nemmest med en takket brødkniv  
eller isoleringskniv. (Slibning forgår altid kun på den ene side og altid  
samme side).

 y Når sedummåtterne er lagt på plads, skal det medfølgende mindre  
sække med “tagdressing” (hvid sæk) spredes i samlingerne mellem  
vegetationsmåtterne, når de er lagt til rette. En sæk rækker til cirka  
16 m² sedum overflade.

 

5. Udlægning singels (min. fraktion 16-32)l
 y Medmindre andet er foreskrevet, anbefales det, at bevoksningen udskiftes 

med naturlig rund, vasket singels 16/32 på overflader udsat for regn/ 
skygge (f.eks. ved siden af høje facader, under udhæng, altaner, markiser 
etc.), samt hyppige fodgængertrafik (fx i direkte forbindelse til tekniske  
bygninger, ventilatorinstallationer og andre enheder, der kræver løbende  
tilsyn). Det samme gælder overflader ved siden af reflekterende facade- 
materiale og fra ventilation (gælder også udblæsning) der kan medføre  
risiko for stærkt sollys eller udtørring. Fodgængertrafik (gangstier) kan  
også udføres med vores Pelleplade, eksempelvis On-Top.

 y Bedst at lægge singels ud på dræn, filt eller fiberdug for ekstra  
beskyttelse af tagmembranen. 

6. Etableringsvanding/Drypvanding
 y I tørt vejr (især i tørkeperioder) skal sedumtaget vandes umiddelbart efter 

montering. (Udføres af bestiller eller bygherre). 
 y Sørg for tilstrækkelig vanding i hele etableringsfasen i overensstemmelse 

hermed Veg Tech plejevejledning til sedumtage.
 y Indbygning af drypvandingsslanger anbefales fra 24-25° afhængigt  

af forhold.

4. VT-filt 5. Grodan TT


