Teknisk beskrivelse:  Veg Tech XSUG 5-14 
(Xeroflor Sedum-Urt-Græs, taghældning 5-14 grader) 

Beskrivelse vedr. taghældninger fra 5-14 grader.
Total byggehøjde 110 mm 
Dimensionerende, vandmættet vægt maks. 130 kg/m² 
Vegetationshøjde maks. ca. 300 mm.

Opbygning:
Rodspærrefolie skal være Veg Tech Rodspærrefolie-80. Tykkelse 0,8 mm. Folien beskytter tagmembranen mod rodgennemtrængning. Benyttes såfremt tagmembran ikke har indbygget rodsikring. 
Vandholdende lag skal være Grodan TT 100/40. Tykkelse 40 mm. Grodan TT 100/40 er vandholdende. 
Vækstlaget skal være Veg Tech tagjord. Tykkelse 40 mm. 
Vegetationslaget udgøres af 30 mm præfabrikeret vegetationsmåtter Veg Tech Xeroflor® Sedum-Urt-Græs.
I øvrigt:
Tagmembran i henhold til leverandør heraf.
Ingen friktionskrav på membranen under 10 grader. 
Krav om rodsikring.
Ved tagflader længere end 15 meter kan ekstra drænkapacitet være nødvendig.
Tagvegetation forlænger membranens levetid betydeligt, og det anbefales derfor at profiler, som svejses fast i membranen, også udføres i materiale med lang holdbarhed, fx rustfrit stål
Tagvegetation beskytter membranen mod UV-stråling og reducerer temparatursvingninger i membranen. Det er derfor vigtigt, at inddækninger  på lodrette kanter udføres således, at de fuldstændig dækker eksponerede dele af membranen.


Teksten nedenfor er en generel beskrivelse og må evt. tilpasses til det aktuelle projekt. Kontakt os gerne for teknisk bistand.

Rodspærrefolie skal være Veg Tech Rodspærrefolie-80. 
Vandholdende lag skal være Grodan TT 100/40.
Vækslag skal være Veg Tech tagjord. 
Vegetationslaget skal være Veg Tech Xeroflor® Sedum-Urt-Græs.
Jord og planter skal være armeret med et vejrbestandigt, tredimensionelt kunststofnet indvævet i en bund af fiberdug.
Vegetationsmåtten skal indeholde mindst 5 forskellige sedumarter samt  tørketålende græsser og urter. 
Ved nedløbsrørsudløb fra højere beliggende tage erstattes vegetationen af naturrunde singels i fraktion 16-32 mm. 
Nedenfor tagudhæng og omk. ovenlys mv. og 10 cm ud erstattes vegetationen af naturrunde singels, fraktion 16-32 mm. 
Samlinger mellem måtter skal topdresses efter montage.
Montering, gødskning og vedligeholdelse udføres i henhold til leverandørens anvisninger.
Alle inddækninger bør udføres i rustfrit stål:

Fodblik udføres i rustfrit stål SN-EN 10 088-2-1.4436 tykkelse >= 0,5 mm. Fodblik skal være Veg Tech FP120-70. 
Til beskyttelse af dræn- og vegetationslag monteres kantafslutning ved tagfoden. Kantafslutningen skal være Veg Tech KA120. Kantafslutninger monteres af tagdækkeren. 

Leverandør og specialentreprenør i Danmark:
Veg Tech A/S  www.vegtech.dk Tel.: 3962 6869  Mail info@vegtech.dk


