Vilka sorter är det som ingår i sedummattorna?
-De vanligast förekommande är Vit fetknopp, Kantig fetknopp, Lydisk fetknopp, Stor fetknopp,
Smaragd fetblad, Kaukasiskt fetblad, det förekommer upp till 9 olika sorter i vår blandning
Vilka färger blir det på blommorna?
De vanligast förekommande är gula, vita, rosa och röda, dom blommar under ett par månaders tid.
Är det mycket skötsel?
-Man ska gödsla minst en gång per år om man vill ha ett grönt och vackert tak sen bör man se efter
det minst en gång per år och eventuellt ta bort ogräs, grenar och stora lövansamlingar
Ska man klippa sedum?
-Nej det ska inte klippas
Hur högt blir det?
-Max 10-15cm
Går det att lägga på gammalt papptak?
-Takpappen bör inte vara för gammal, är man osäker på kvalitén på takpappen lägger då ett rotsäkert
PE-membran som vi kan tillhandahålla, det förhindrar eventuella rötter att tränga genom takpappen.
Går det att lägga på plåttak?
-Ja om inte taklutningen är för stor max 10 grader, ett rotsäkert PE-membran bör läggas. Korrosion
kan förekomma.
Hur stor är vikten?
-Platsodlat sedumtak, från ca 60kg/kvm vattenmättad, Sedumtak låg vikts från ca 50kg/kvm
vattenmättad.
Behöver man vattna taket?
-Om det inte regnar under en månad är det inte fel att vattna lite det blir vackrare då men det inget
krav.
Är det svårt att anlägga taken?
-Nej om man är van vid trädgårdsarbete och lättare anläggningsjobb är det mycket lätt, betydligt
lättare än tex rulla ut färdigt gräs.
Kan man lägga sedum på andra platser?
-Man kan lägga i rabatter, slänter, på murar, mm, men det är viktigt att man inte lägger det direkt på
matjorden, då kan ogräs lätt växa där och det vill man inte, vill man ha minimalt underhåll gör man
enl vår konstruktion ”Marktäckare”
Kommer där mycket ogräs?
-På de tunnare taken Sedum 0-2, 1-5, och 5-25 brukar eventuellt ogräs torka ihjäl på sommaren men
det går inte att garantera till 100%

Vilken taklutning kan man lägga gröna tak på?
-Upp till 45grader, från 22 grader och uppåt behöver man montera glidskydd.
Vilken tid på året kan man lägga sedum?
- Den bästa tiden är april-maj och september-oktober, det går utmärkt att lägga mitt i sommaren
men det kan behövas vattnas om det är torrt.
Jag ska bygga nytt, vilket underlag ska jag ha?
- Det finns en särskild takpapp som är avsedd för gröna tak, kontakta bygghandlare eller takläggare
för mer information. Ju tjockare papp desto bättre, snåla inte här!
Hur länge håller ett sedumtak?
- Om ni gör enl våra rekommendationer klarar sig växterna många år, de första sedumtaken som
Optigreen (vår leverantör) i Tyskland gjorde för 40 år sen lever än idag. En förutsättning är att man
underhåller det.
Varför ska man ha en kantplåt vid takfoten? Går det bra med en vanlig plåt?
- Kantplåten hindrar sedumtaket att glida ner på marken, det måste vara en perforerad plåt så
regnvattnet kan passera ner i takrännan.
Hur höga ska sargen på sidorna vara?
-För våra standardtak 0-22 graders lutning 60-70mm höga kanter.

