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Veg Tech

Veg Tech Sedummatta med biokol (2-12087)
Monteringsanvisning mark

Denna anvisning är tillämplig för montering av Veg Tech Sedummatta med stomme av PA/PP på mark.  
Anvisningen uppdateras kontinuerligt och gällande version är publicerad på vegtech.se.

1. Uppbyggnad och markberedning 
 y Vi rekommenderar generellt en uppbyggnad enligt bifogad skiss. (Observera att lösningen kan  

behöva anpassas efter de specifika förutsättningar som råder för det aktuella projektet).
 y Ytan ska luta eller vara bomberad. Lutningen ska uppgå till minst 1:20 (3˚) och max 1:3 (18˚).
 y För att undvika ogräsetablering ska sedummattorna placeras på ett väldränerat underlag.  

Installation av ett minst 150 mm tjockt lager makadam 16-32 mm rekommenderas. 

2. Montering av plastfolie och VT-filt 
 y Lägg ut den första våden på högsta punkten vinkelrät mot fallriktningen.  

På en rondell blir det endast en kort bit på toppen. Lägg på lite sand, så att plastfolien ligger kvar. 
 y Plastfolien ska monteras omlott. Lägg ut nästa våd i fallriktningen med ca 15 cm överlapp på första våden 

och förankra med sand. Vatten ska kunna rinna genom skarven och ner i det dränerande materialet. 
 y Säkerställ att hela ytan täcks samt tillräckligt överlapp mellan våderna så att inte glipor uppstår. 
 y VT-filt ska monteras kant i kant. Använd en skärmaskin för filt och tyg vid tillskärning.

3. Utläggning av Veg Tech Sedummatta 
 y Montage av sedummattor bör företrädesvis genomföras under perioden april till oktober.  

Vegetationen ska inte lastas, monteras eller beträdas vid frusna väderförhållanden.
 y Sedummattorna levereras på pall och bör monteras omgående vid leverans. 
 y Sedummattorna lyfts enkelt av två personer och monteras kant i kant så tätt som möjligt.  

Tillskärning görs enklast med en vågtandad brödkniv. 
 y När sedummattorna har lagts på plats ska medföljande skarvmaterial levererat i säckar spridas  

över skarvarna.

4. Etableringsbevattning 
 y Vid torr väderlek vattna igenom sedumytan direkt efter montaget.
 y Säkerställ tillräcklig bevattning under hela etableringsfasen i enlighet med Veg Tech skötselanvisning  

för sedum på mark.

1. . Veg Tech Sedummatta med biokol

2. VT-filt (vattenhållande lager)

3. Plastfolie (kapillärbrytande skikt)

4. Dränerande lager (> 150 mm)


