
Handleiding doe-het-zelf pakket
Plat dak
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Plaats het meegeleverde stukje L-profiel rond om de afvoer. Het maakt niet
uit hoe je deze vorm geeft, als je er maar voor zorgt dat de afvoer vrij is. Dit
L-profiel is bevestigen met EPDM-kit.

Veeg de bestaande dakbedekking goed schoon en plaats de
bolrooster/bladvanger op de hemelwater afvoer. Plaats hierna het grijze
wortelwerende beschermdoek om het dak te beschermen.

Benodigdheden: Wortelwerend beschermdoek dak, drainagerol, substraat,
Sedummatten, wortelstimulering en biologische voedingskorrels.

Rol het beschermdoek uit over het dak en overlap de volgende baan 10cm. Maak het doek nat
bij grote oppervlaktes zodat deze niet meer kan verschuiven. Indien er licht koepels in het dak
aanwezig zijn plaats dan ook het vliesdoek tegen de zijkant van het loodslab aan zodat het
Sedum en het substraat niet naar binnen kunnen groeien. 

Plaats de drainagegrol met het grijze beschermdoek naar boven, deze zit vast aan de
rol. Plaats de volgende strook evenwijdig met de eerste door ze op de 2e rij in te
haken. Vervolgens de overlappingsstrook toeplooien, die bevestigd zit aan de 1e rol.
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Verdeel 2 zakken substraat per m² over het dak. Verdeel het substraat en
egaliseer het substraat met een hark, lat of ladder. De substraat laag is dan circa
3-4 cm dik.             

Strooi de biologische wortelstimulering over het substraat heen. Hierdoor
groeien de wortels van de planten sneller in het substraat en blijven deze in
betere conditie bij extreme droogte of nat weer. 

Plaats de Sedummatten strak tegen elkaar aan op het dak. Besproei de
Sedummatten met water tot dat het water in de afvoer loopt om te zorgen dat de
Sedumplanten snel in het substraat kunnen groeien. 

Bemesting Sedumdak
 Na aanleg met onze biologische voedingskorrels. Strooi de
voedingskorrels over de Sedummatten heen. Let op! Niet

meer dan 40 gram per m² strooien, anders krijg je
verbranding van de planten! Besproei de Sedummatten na
aanleg met voldoende water de eerste 3 dagen tot dat het
water in de afvoer loopt. Bij lange droge periodes 1 x per

week het dak besproeien met water tot dat het water in de
afvoer loopt om een mooi groen dak te behouden.  

 

 2 x per jaar voorjaar & najaar! 
Verwijderen ongewenste onkruiden, zaden en verwijder

opgewaaid grof vuil etc. Maak grindstroken, goten,
inspectieroosters, dak afvoeren, etc. schoon. Bemest met

onze biologische voedingskorrels om schade aan dakranden
en onderliggende vloeren te voorkomen. Deze zijn

verkrijgbaar in emmers van 2 kg. Dosering 40 gram per m². 
 

Onderhoud


