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MONTERING

1. Leverans och förberedelser
Årstidsvariationer kan förekomma avseende vegetations-
mattornas täthet och färg. Levande växter ska inte förvaras 
varmt och fuktigt. Om vegetationen inte omedelbart  
monteras ska den läggas ut på ett väldränerat underlag.  

2. Utförande
Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande  
underlag i murkrönet. Sedummattans kanter måste också 
ligga en aning nedsänkta i förhållande till murens sidor så 
att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning. 

Avjämna med makadam och rulla sedan ut VT-filten som 
läggs kant i kant. Filtens funktion är att magasinera och 
dränera vatten.

Sedummattorna monteras kant i kant. Använd inte passbi-
tar mindre än 15 cm. Fyll skarvarna med levererat dressma-
terial. Är mattorna torra och/eller om det väntas torrt väder 
skall vegetationen vattnas rikligt.  
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Fakta Sedummatta VT-filt

Mått 105 × 77 cm 1,25 × 16 m

Leverans 25 st mattor/EUR-pall Rulle

Verktyg Vågtandad kniv Tunn kniv /sax/skärande 
redskap

Övrigt Skarvmaterial  
placeras i skarvarna.

-

UPPBYGGNAD AV SEDUM PÅ MURKRÖN

1.  Murkrönsmattans kanter skyddas av  
     yttersta stenarna.

2.  30 mm Veg Tech sedummatta

3.  10 mm VT-filt för extra vattentillgång

4.  Avjämna med makadam 4/8 mm. 
     Vid behov täta muren med  
     makadam 16/32 mm.
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SKÖTSEL

Gödsling
Kan utföras mellan tidig vår och sensommar. Ytan  
gödslas vid behov men max. en gång per år med  
Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är 30 g/m². 

Genom att tillföra näring håller sig växtligheten  
frodigare och tätare samt ger vegetationen en rikare  
blomning på sommaren.  

Ingen klippning
Sedumvegetationen är lågväxande året runt och behöver 
inte klippas. Sedumplantornas blomställningar står på  
hösten och vintern kvar som torra, silvergrå små kvistar.  
Om de gamla blomställningarna uppfattas som störande 
kan de rensas bort. 

Liten ogräsrisk
Sedumvegetationenen byggs upp så att miljön blir så  
torr att endast avsedda arter klarar en sammanhängande  
torkperiod. Under normala förhållanden kommer alltså 
ogräs att torka bort. 

Minimalt vattenbehov
Sedumvegetationen klarar långa perioder av torka utan  
att dö. Efter långa torkperioder ser dock vegetationen torr 
och livlös ut. Vid torkperioder, mars-maj rekommenderas 
bevattning för att gynna växtligheten. 


