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Material

1. Prefabricerad moss-sedummatta på mark
Underlaget skall vara dränerande >150 mm, gärna makadam med fraktion 16-32 mm. Ytan skall luta eller vara bomberad. Lutning: 1:20 eller mer (max 1:2)

Fakta

Sedummatta

VT-filt

Plastfolie

Mått

0,8 ×1,0m

1,1 ×18,2 m

0,75 × 180 m

Leverans

25 st/pall

Rulle

Rulle

2. Leverans och förberedelser

Verktyg

Vågtandad kniv

Tunn kniv /
sax

Liten kniv/sax

Övrigt

Skarvmaterial placeras i skarvarna.

-

Monteras omlott
med början på
högpunkt.

Årstidsvariationer kan förekomma avseende vegetationsmattornas täthet och färg. Levande växter ska inte förvaras
varmt och fuktigt. Om vegetationen inte omedelbart monteras ska den läggas ut på ett väldränerat underlag.

3. Utförande
•

Börja med att lägga en våd plastfolie på högsta punkten och vinklrät mot fallriktningen. På en rondell blir
det endast en kort bit på toppen. Lägg på lite sand, så
att plastfolien ligger kvar. Fortsätt i fallriktningen med
nästa folie och lägg med ca 15 cm överlapp på förra
folien. Vatten skall rinna genom skarven och ner i det
dränerande materialet. Några sandkorn i skarven är en
fördel. Förankra med sand. Blir det någon glipa eller
om folien inte når fram till kantstenen, kommer det efter något år att växa oönskad vegetation där plastfolien
saknas.

•

VT-filten rullas ut och läggs kant i kant. Filtens funktion
är att magasinera och dränera vatten.

•

Sedummattorna läggs kant i kant. Använd inte passbitar mindre än 15 cm. Fyll skarvarna med levererat dressmaterial. Är mattorna torra och/eller om det väntas
torrt väder skall vegetationen vattnas rikligt.

Sedummattorna är känsliga för:
Trampskador, körskador, saltskador.

Uppbyggnad

1. 30 mm - Xeroflor Moss-Sedum
2.

10 mm - VT-filt för extra vattentillgång

3. >0.1 mm - Plastfolie

OBS! Monterad omlott med början vid högpunkten

4. >150 mm - Dränerande uppbyggnad typ Makadam
fraktion 16-32 mm
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