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UG Sedummatta 
Produktdatablad

Teknisk data

Artikelnr. 2-12100 
Sedummatta 
Std B

2-12101  
Sedummatta 
0-15 T

Stomme Fiberduk PP, 
slingnät PA

Fiberduk PP, 
slingnät PP

Yta Ca 0,8 m²/sedummatta

Längd Ca 105 cm 

Bredd Ca 76 cm 

Tjocklek Ca 20-25 mm 

Vikt vattenmättad Ca 35 kg/m²

Förpackning
Levereras på pall, max 20 m²/
pall (max 25 st). Max totalvikt 
1000 kg inkl pallens egenvikt.

Bandprovning är utförd av ett ackrediterat  
provningslaboratorium enligt ENV 1187, test 2 och  
godkänd enligt klass BROOF(t2).  
Referensnummer RISE P603556Arev2sv.

Förvaring
Produkten bör monteras omgående efter mottagen 
leverans. Sedummattor som förvaras på pall ska  
skyddas från direkt solljus.

Montering och skötsel
Montage av sedummattor bör företrädesvis genom- 
föras under perioden april till oktober. 
Vegetationsmattan är leveransgödslad och den första 
gödslingen ska genomföras först under april-juni året 
efter montaget. I övrigt hänvisas till gällande  
monterings- och skötselanvisningar.

Användningsområde
Produkten används som vegetation på tak. 
Sedum tål inte slitage och ska inte placeras där  
frekvent gångtrafik förekommer. Vegetationen ska 
inte beträdas vid frost eller minusgrader. Även om våra 
sedummattor är anpassade för nordiskt klimat kan  
vegetationens utveckling inte garanteras vid  
anläggning av sedummattor i Norrland. Innan beslut 
tas är det viktigt att värdera både det lokala klimatet 
och applikationens utformning. Kontakta oss vid ev. 
frågor.

Beskrivning
Sedummattan består av ett mineralsubstrat  
(växtbädd), vegetation och en stomme som armerar 
mattan och skyddar mot erosion. Stommen består  
av ett tredimensionellt slingnät med en fiberduk på 
undersidan. 

Sedummattorna är sådda med följande arter:
1. Sedum acre - Gul fetknopp  
2. Sedum album - Vit fetknopp  
3. Sedum album var. ’Murale’ - Vit fetknopp  
4. Sedum album var. ’Coral carpet’ - Vit fetknopp  
5. Sedum album var. ’Chloroticum’ – Vit fetknopp  
6. Sedum reflexum - Stor fetknopp  
7. Sedum sexangulare - Kantig fetknopp  
8. Phedimus ellacombianus - Japanskt fetblad  
9. Phedimus floriferus var. ’Weihenstephaner Gold’ -       
    Smaragdfetblad  
10. Phedimus hybridus var. ’Czar´s Gold’ -  
     Sibiriskt fetblad  
11. Phedimus kamtschaticus - Kamtjatkafetblad  
12. Phedimus spurius var. ’Coccineum’ -  
     Kaukasiskt fetblad  
13. Phedimus spurius var. ’Summer glory’ -  
     Kaukasiskt fetblad 

Mossa etablerar sig spontant och kan komma att  
dominera om vid näringsbrist. 
En viss variation på artsammansättningen i enskilda 
sedummattor förväntas. Artsammansättningen  
kommer att variera även över tid. Vissa pionjärarter  
dominerar under de första åren medan de lång- 
samväxande arterna breder ut sig på sikt.


