SVENSKA NATURTAK Installationsbeskrivning
SEDUM ECO
1 Sopa rent taket från främmande föremål
2 Limma frontplåten med sättlim typ PL400 eller liknande mot tätskiktet, låt torka.
Det går även bra att bränna fast plåten med en remsa takpapp, se nästa bild

Plåten läggs med den breda sidan ner mot taket. Plåten finns i olika utförande.
3 Lägg plåten jämns med takfoten kant i kant.

4 Rulla ut RMS 500/1200 skyddsmattan (grå filtmatta)
börja vid takfoten längs kantplåten, överlappa några centimeter i skarvarna, använder ni
systemet med den tjocka (ca 10mm) 1200 filten (systemet utan substrat) ska den läggas kant i
kant. Lämpligast skär man filten med en tandad kniv.

5 Lägg ut substratet jämnt över hela taket ca 25-30mm tjockt, detta moment utgår om ni
använder den tjocka (ca 10mm) 1200 filten.

6 Lägg ut sedummattorna, börja vid takfoten, lägg med skarvarna tätt ihop.

Om ni har ett sadeltak ska sedummattorna ligga över nocken med halva mattan på var sida.

7 Om ni har systemet med den tjocka (ca 10mm) 1200 filten dressa skarvarna med de
medföljande säckarna substrat, normalt medföljer 2 säckar per 30m2.
VIKTIGT ATT NI SÄRSKILJER VILKET SYSTEM NI HAR SÅ NI INTE STÅR MED 10TALS SÄCKAR SUBSTRAT ÖVER NÄR NI ÄR KLARA!
8 Vattna 1 gång efter installation om det inte kommer regn inom några dagar, det finns risker
med att vattna för mycket, se våra skötselinstruktioner.
ÖVRIG MYCKET VIKTIG INFORMATION
-

På ytor som inte får tillräckligt med nederbörd, t ex intill höga fasader och under
takutsprång byts vegetationen ut mot naturrunt, tvättat singel. Singel får inte läggas
direkt på tätskiktet den ska läggas på filten.

-

Installation av vegetationsmattor bör undvikas vid extremt höga temperaturer pga
risken att vegetationsmattorna alstrar värme på pall och börjar ruttna.

-

Vegetationsmattorna ska läggas ut senast 24 timmar efter mottagen leverans.

-

Reklamationer godkänns senast 24 timmar efter leveransmottagande, okulär eller
fotodokumentation krävs.

-

Om inte vegetationsmattorna inte anläggs inom 24 timmar ska dom spridas ut på
dränerad mark eller liknande.

-

Vegetationmattorna ska hanteras varsamt eftersom det är levande växter.

-

Vegetationsmattorna ska lyftas av pall med minst 2 man.

