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Naturally

SEMPERGREEN® VEGETATIEMAT 

INSTALLATIE GROENDAK 

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE
•	 Maak het dak vrij van afval, materialen e.d.
•	 Indien nodig dient aan veiligheidsvoorschrif-

ten en voorzieningen voldaan te worden. 
(bijv. dakrandbeveiliging, veiligheidshelmen)

•	 Maak een strakke planning ten aanzien van 
transport, personeel, eventuele bouwkranen 
en ander materiaal.

•	 Wijs een locatie aan waar de pallets met 
vegetatiematten direct na het lossen tijdelijk 
geplaatst kunnen worden. 

•	 Rol het drainagemateriaal of beschermdoek 
uit over het dak.

•	 Breng het daktuinsubstraat of de substraat-
platen aan. Zorg bij daktuinsubstraat dat het 
netjes geharkt is.

BIJ AANKOMST VAN DE VEGETATIEMATTEN
•	 Controleer direct bij aankomst van de vege-

tatiematten of de matten niet warm zijn en 
broeien. 

•	 Bij broei de matten direct uitrollen op het 
project of in de buurt van het project.

•	 Zet de pallets met vegetatiematten zoveel 
mogelijk in de schaduw.

•	 Til de mat met twee personen op en leg deze 
op de goede plek. 

•	 Verdeel - afhankelijk van de toegestane  
dakbelasting - de vegetatierollen over de  
aan te leggen oppervlakte.
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SEMPERGREEN® VEGETATIEMAT 

INSTALLATIE GROENDAK 
INSTALLATIE
1. Rol de drainage uit op het dak 

2. Breng daktuinsubstraat aan

Verdeel het daktuinsubstraat gelijkmatig met een 
hark. Voorkom dat het substraat tussen de drai-
nagebanen komt. Meet of het substraat de juiste 
hoogte heeft, zoals aangegeven in uw opbouw-
schema. Als alternatief kunt u substraatplaten 
plaatsen. Bevochtig het substraat voldoende. 

Let erop dat het filterfleece naar boven ligt. Zorg 
dat de drainagematten strak tegen elkaar aan 
liggen. Het filterfleece moet een overlap hebben 
met de naastgelegen drainagebaan.

Zorg dat de matten goed op elkaar aansluiten en 
knip - indien nodig - de mat op maat. Een speci-
ale schaar hiervoor is verkrijgbaar via  
order@sempergreen.com. Eventuele kale plekjes 
kunt u opvullen met overgebleven substraat of 
losse stukken vegetatiemat. 

Til en rol een vegetatiemat altijd met 2 personen. 
Leg de vegetatiemat op de juiste plaats op het 
dak en rol de mat voorzichtig uit. Begin met de 
flap bovenop, tenzij de mat erg nat is. Begin dan 
met de flap op de bodem. Indien nodig, verplaats 
de mat voorzichtig naar de goede plaats.

3. Plaats de vegetatiematten op het dak

4. Knip de vegetatiemat op maat
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Naturally

SEMPERGREEN® VEGETATIEMAT 

INSTALLATIE GROENDAK 

5. Verzadig uw groendak met water

Geef uw groendak de eerste weken regelmatig 
water bij aanleg in een droge periode. Zo kunnen 
de wortels van de vegetatie zich goed hechten 
aan de ondergrond. 

RESULTAAT: U KUNT DIRECT GENIETEN VAN EEN VOLWAARDIG BEGROEID GROENDAK!


