HANDLEIDING – Aanleg UWgroendak (ultra) lichtgewicht

Wat leuk dat u aan de slag gaat met de aanleg van UW eigen groendak! Voordat u begint met de
daadwerkelijk aanleg, een kleine voorbereiding op de installatie:
-

Let op: Uw werkt op hoogte, zorg dat u veilig staat (dakrandbeveiliging, valbescherming etc.)
Zorg dat de tuinslang klaar ligt zodat u direct na installatie UWgroendak kunt voorzien van
water.
Is uw pallet met materialen geleverd, maar gaat u niet direct aanleggen. Zorg dan de levende
groendak-materialen niet langer dan 24 uur op rol liggen, bij voorkeur in de schaduw!

Stap 1:
Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen. Controleer of de dakbedekking niet
beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is

Stap 2: drainage aanbrengen
Rol de drainagebanen uit over de dakbedekking (zie de richting van de pijl) tot aan de dakranden.
Indien nodig, bereid het op maat snijden van de drainage voor op de grond of neem maatregelen om
veilig te snijden. Snij nooit direct op de dakbedekking!

Stap 3: grindrand aanbrengen (optioneel)
Breng een bolrooster aan in de aanwezige hemelwaterafvoeren voordat de grindlaag wordt
aangebracht. Stort het grind langs dakrand over een breedte van circa 10 centimeter. De grindlaag
kan zodra alle lagen liggen egaal worden gestreken zodat het grind verspreid ligt tussen het Sedumpakket en de dakrand en de dakbedekking niet meer zichtbaar is.

Stap 4: substraatrol aanbrengen
Rol de substraatrol haaks uit over de drainagebanen (zie de richting van de pijl). Zorg dat de
substraatbanen zonder overlap goed op elkaar aansluiten.
Tip bij droge weersomstandigheden: verzadig de substraatrol volledig met water voordat de
Sedummatten worden geïnstalleerd.

Stap 5: Sedummat aanbrengen
Rol de Sedummatten haaks uit over de substraatrol (zie de richting van de pijl). Start met het uiteinde
van de vegetatiemat bovenop. Rol het uiteinde van de mat voorzichtig terug en zorg dat deze op de
juiste positie ligt aan het begin van de baan. Indien nodig, knip de mat aan het eind van de baan met
een schaar of stanleymes op maat. Snij nooit direct op de dakbedekking. Zorg dat de Sedummatten
zonder overlap goed op elkaar aansluiten. Eventuele kale plekken kunnen opgevuld worden met
reststukken van de vegetatiemat.

Stap 6: bewateren (irrigeren)
Bewater direct na aanleg de UW groendak totdat de substraatrol volledig waterverzadigd is. Dit is
noodzakelijk voor de doorworteling van de vegetatiematten in de onderliggende substraatlaag.
Let op: is het langere periode droog en/of warm. Houdt dan UW groendak in de gaten, trekt het dak
rood weg in de zomer (zoals op de foto 1) dan is het noodzaak om uw dak te sproeien. Bij voorkeur
door een gazonsproeier op uw dak te zetten en deze 30 tot 45 minuten aan te laten staan, zodat alle
lagen weer verzadigd zijn. Ziet uw dak eruit als op foto 2, dient u het dak te sproeien én te bemesten!

Stap 7:
Heeft u ons advies op gevolgd en bemesting besteld? Bemest uw groendak dan direct met de
bijbestelde Sedumbemesting. 1KG Sedumbemesting is goed voor 35m² tot 40m² groendak.
Het is nu tijd om op te ruimen! Veeg de dakranden schoon met een borstelt en zorg dat alle
groendak rest materialen worden opgeruimd.

Stap 8:
U bent nu echt bij-na klaar! Het is nu tijd om een stoel voor uzelf en uw mede(groendak)aanleggers
op te zoeken en samen te genieten van jullie reeds aangelegde groendak!
Heel veel plezier ervan!

Tot slot!
Het dak is aangelegd en ondanks dat het groendak onderhoudsarm is, is het dak niet onderhoud vrij!
Om uw dak gegarandeerd mooi te houden, raden wij u aan ons onderhoudsadvies op te volgen.
Meer info? Wij hebben de onderhoudsinformatie als bijlage in de mail bijgevoegd.

