
Veg Techs velafprøvede løsninger forsinker 
afstrømningen og giver et grønnere bymiljø.

Fordele

Nordens største producent
- lang produktionserfaring

Produceret i Danmark og Sverige
- skræddersyede løsninger til alle typer tage

Biokul i vækstlag
- jordforbedrende og giver en mulig CO2 sænkning

SEDTUMTAGE
Veg Tech

Holdbare og klimarobuste løsninger, der har vist deres værd

Glostrup Vestergård anlagt 2013-2014

Brandtestet
- i henhold till Broof (t2)

Lav vægt og minimal pleje
- opbygning sikrer et tæt sedumdække  

Lette at tilpasse 
- til forskellige kantformer og gennemføringer



Egen produktion
Veg Tech producerer sedum på egne 
arealer i Danmark og Sydsverige.

Montage af sedumtage
Tagvegetationen og filten placeres oven 
på vandtæt og normal jævn tagflade med 
taghældning 2-27°.

Efter montering
Det medfølgende dress-materiale strøs ud 
mellem sedummåtterne i samlingerne. Under 
tagudhæng i regnlæ lægges naturrunde singels.

Fra produktion til grønne tage

Sedumtage XMS 1-27° Ekstra dræn
Taghældning 1-27°  Xerodræn kun partielt på 1:40 tage.

OPBYGNING Byggehøjde (mm)

1 Veg Tech Sedummåtte 30

2 VT-filt 10

3 Xerodræn VT17 17

Byggehøjde Vægt Vandmættet Vandholdende evne

40-57 mm 50 kg/m² < 20 l/m²

Sedumtage XMS 2-27°              
Taghældning 2-27° 

OPBYGNING Byggehøjde (mm)

1 Veg Tech Sedummåtte 30

2 VT-filt 10

Byggehøjde Vægt Vandmættet Vandholdende evne

40 mm 50 kg/m² < 20 l/m²
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Sedumtage XMS 0-4° 
Taghældning 0-4° 

OPBYGNING Byggehøjde (mm)

1 Veg Tech Sedummåtte 30

2 ND 5+1 25

Byggehøjde Vægt Vandmættet Vandholdende evne

55 mm 50 kg/m² 18-20 l/m²
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Systemopbygninger



Detaljer ved tagfoden
Ved tagfoden monteres fodblik og  
kantskinner. Fås i rustfrit stål, sort  
pulverlakeret eller med egetræsliste.

Plejebehov 
Gødning én gang årlig. Vanding i tørkepe-
rioder. Garantipleje og vækstgaranti indgår, 
når Veg Tech monterer taget.

Tag efter 7 år
Farve og udseende påvirkes blandt andet 
af årstid, lokalklima, tagets udformning, 
vejret i de forudgående perioder samt 
tagets alder.

Veg Tech Sedummåtte
Vegetationen består 7 arter fordelt på 12 sedumsorter.  
Måtten holdes sammen af en stærk fiberdug med et  
integreret tredimensionelt armeringsnet. 
 
Artikelnr: 2-12087 
Mått: 105 × 77 cm

ND 5+1 
Opbygning på skyggefulde tage og/eller 
tage med lav hældning og afvanding til 
brønde.  
Artikelnr: 9-12101

VT-FILT
Har en vandholdende funktion og  
produceres af genanvendte tekstilfibre.  
Artikelnr: 9-12253

Xerodræn VT17
Har en drænfunktion som udgøres af et 
krølnet af polyamid. Kombineres med 
VT-filt og anvendes f.eks. ved tagbrønde, 
skotrender og lange tagflader. 
Artikelnr: 9-12430

Tagbrøndslåg 
Lavthældende tage afvandes normalt via 
indvendige afløb. For at holde disse fri for 
vegetation benyttes f.eks. VT tagbrøndslåg. 
Artikelnr: 9-14108 mål 25 × 25 cm,  
9-14113 mål 35 × 35 cm.  
Tilvalg: sort pulverlakeret

Singels 
Brugt på sedumtag fx under tagudhæng, 
ved ventilationsudkast og hvor facaden 
reflekterer sollys. 
Artikelnr: 9-12173 (bulk), 8-12493 (Bigbag)

Kantskinne 
Den yderste kant af vegetationen  
afsluttes ved sedumtagets tagfod  
med en kantskinne. 
Artikelnr: 9-12516, 8-12108 (egeliste), 
9-12566 (sort pulverlakeret)

Fodblik
Fungerer som en drypnæse og leder 
regnvandet fra tag til tagrende.  
Materiale er rustfrit stål. 
Artikelnr: 9-12416

Materialer



Tel +45 3962 6869
vegtech.dk
#vegtech

Veg Tech

Flere af Veg Techs tagprodukter er certificeret efter 
Byggvarubedömningen &       SundaHus.

Vi forbeholder os ret til ændringer. 
April 2022.

blandede sedumarter

Vejle Spildevand 2021, anlagt 2011

2 ÅR GAMMELT TAG, SOMMER1 ÅR GAMMELT TAG, SOMMER

12 ÅR GAMMELT TAG, FORÅR6 ÅR GAMMELT TAG, FORSOMMER

EKSEMPEL: 8TALLET, ØRESTADEN ANLAGT 2009

Om Veg Tech
Vi arbejder med at begrønne bymiljø og løse tekniske problemer  
omkring håndtering af regnvand og planteetablering på steder.  
Med naturlige vækstsystemer kan afstrømningen forsinkes og  
fordampningen øges og derved aflaste kloaksystemet.
Vores grønne systemløsninger anvendes til forskellige varianter  
af tagvegetation, etablering af eng, LAR-anlæg og parker.  
Vore produkter produceres på egne arealer.

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

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


