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Veg Tech

Veg Tech Sedumbakke med biokul
Monteringsanvisning til tage med max 14° hældning

1. Timing og forberedelse  
 y Installation af sedum skal helst udføres i perioden fra april til oktober. 

Vegetation bør ikke lastes, samles eller tilgås under frosne vejrforhold.
 y For at undgå unødvendigt tramp, skader på vegetationen, skal ind-

dækninger, facader, ventilationsudstyr ovenlys mv. være afsluttet, in-
den vegetationen anlægges.

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

 y For at sikre god afstrømning fra tagfladen skal tagbrønde holdes fri  
for vegetation, og der skal placeres et tagbrønddæksel over den  
respektive tagbrønd. 

 y Veg Techs kantskinner skal monteres af en tagdækker før sedumtaget 
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 tagfla-
den. Ligeledes kontrolleres tagbrøndens afvanding fungerer. 

2. Løft  
 y Hvis det er muligt, undgå at placere pallerne på taget, da dette kan 

beskadige tagmembranen. Hvis der er adgang til en kran under hele 
installationen, anbefales det, at sedumpallerne løftes en ad  
gangen til et niveau lige over tagfladen, mens lægningen udføres.  
Hvis alle sedumpaller løftes op på taget, inden monteringen  
begynder, skal du fjerne emballagen omkring pallerne umiddelbart 
efter opløftningen.

 y En person kan nemt selv løfte og bære sedumbakkerne. Mest effektivt, 
når man lægger ud er, hvis en montør bærer sedumbakkerne fra  
pallen til en montør, der sidder på hug eller knæler, der placerer dem.  

3. Udstilling sedumbakker 
Fej løbende ethvert underlag og grus, der er faldet på tagmembranen, så 
der ikke opstår skader i tilfælde af trampning.

Placering generelt:
 y Start udlægning i et hjørne. 
 y For at minimere behovet for skæring kan sedumbakker placeres i 

bredden på en del af tagfladen og i længderetningen på en anden 
del. Lægning i forbandt bør dog undgås, da det øger behovet  
for skæring.

 y Bakkerne skal placeres tæt sammen med den smalle kant ca. 2-3 mm. 
I tilfælde af at der kun kræves mindre justeringer for at passe et helt 
antal sedumbakker på tagets længde / bredde, kan overlapningen  
reduceres lidt.
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Placering ved rygning:  
 y For at undgå risiko for erosion/vindløft bør sedumbakker ikke placeres 

kant til kant midt på rygningen.
 y Hvis sedumbakker er placeret med langsiden langs rygningen, er 

det lettere at bøje bakken over rygningen, se billede. På rygning med 
en højere hældning kan det være nødvendigt at lave en halv gen-
nemskæring på bakken for at øge fleksibiliteten yderligere.

 y Placer begge tilstødende rækker med den smalle kant oven på kanten 
ved rygningsrækken for at holde sidstnævnte på plads.  
 

Placering af skåret bakke/række:
 y Hvis der er behov for skæring, kan bakker skæres med en fukssvans 

eller med en skarp kniv, hvis kun et lille antal skal skæres. Brug et  
underliggende dæksel eller palle som grundlag for at sikre, at  
tagmembranen ikke beskadiges. 

 y Afskårne kanter på sedumbakker må ikke monteres mod kantskinner 
med drænhuller eller tagbrøndsbeskyttelse, men skal vendes indad 
mod den tilstødende række af rygge. Som alternativ til afskårne  
bakker kan der monteres et drænlag ND5+1 omkring tagbrønds- 
beskyttelse, hvorpå der er lagt naturlig rund, vasket singel 16/32.

 y En eventuel række af afskårne bakker skal placeres mellem to  
rækker af hele bakker, f.eks. før den sidste række tættest på stern/ 
murkrone. Derpå kan tillpasset stykker skæres i begge ender for at  
minimere spild. Sørg for, at hvert tilpasset stykker indeholder mindst 
én fuld kop for at sikre vandforsyningen til vegetationen.

4. Lægning af single
 y Medmindre andet er fastsat, anbefales det, at sedumbakker udskiftes 

med naturlige runde, vaskede enkeltstående 16/32 på overflader udsat 
for regnskygge (fx ved siden af høje facader, undertagsfremspring,  
altaner, markiser mv.) samt hyppig fodgængertrafik (fx i direkte  
forbindelse med teknikhuse, ventilatorinstallationer og andre enheder, 
der kræver løbende tilsyn). Det samme gælder overflader, der støder 
op til reflekterende facadematerialer og udblæsning fra ventilation, 
der kan medføre risiko for overdreven solstråling eller dehydrering. 

 y Læg singlen ud på et ifiberdug eller lign for at beskytte  
tagmembranen. 

5. Etableringsvanding 
 y I tørt vejr (især i tørkeperioder) skal sedumtaget vandes umiddelbart 

efter montering.   
 y Sørg for tilstrækkelig vanding i hele etableringsfasen i overens- 

stemmelse hermed Veg Tech plejevejledning til sedumtage. 

En skåret linje skal placeres mellem to 
komplette rækker.

Tagrygning.


