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INSTALLEREN VAN EEN SEDUMDAK 

Geschikt voor hellende daken met een hellingshoek vanaf 15 graden 

Voorbereiding Na aankomst van de Sedummatten 
• Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. 

dakrandbeveiliging, valbescherming) 

• Zorg eventueel voor een transportlift of steiger 

• Zorg voor een wateraansluiting om direct na aanleg het dak te 
verzadigen met water 

• Zoek alvast een locatie om de Sedummatten uit te rollen 
indien de aanleg niet binnen een dag gerealiseerd kan worden 

• Zet de Sedummatten zoveel mogelijk in de schaduw 

• Bij warm weer meteen de wikkeling rondom de pallets 
verwijderen 

• Bij warm weer is snelle verwerking van de Sedummatten 
vereist. Of de Sedummatten uitrollen op het terrein, indien 
het niet mogelijk is om alles op korte termijn te verwerken 

 

 

 

 

Stap 1 – Schoonmaken Stap 2 – Wortelwerende folie (optie) 
Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen. Controleer 
daarnaast of de dakbedekking niet beschadigd is. Dit om er zeker 
van te zijn dat het dak waterdicht is. Controleer hemelwater 
afvoer. 

Indien er geen wortelwerende dakbedekking aanwezig is, is het 
noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. Plaats 
deze folie met een overlap tot aan de dakranden. 
 

 

 
 

 

 

Stap 3 – Bevloeiingsmat Stap 4 – Rasters plaatsen 
Vouw de bevloeiingsmat uit over het dak en knip deze, waar nodig, 
op maat. De gladde zijde richting het dak. 
 

Verdeel de rasters over het dak en klik ze aan elkaar. Indien nodig 
kunnen de rasters op maat gemaakt worden met een haakse slijper 
of handzaag. 

 

 

 

 

 
 

Stap 5 – Substraat  Stap 6 –  Sedummatten 
• Verdeel alle zakken die bij de levering aanwezig zijn over het 

dak.  

• Open de zakken substraat en strooi deze leeg over de rasters 

• Zorg ervoor dat het substraat goed verdeeld over het dak ligt 
 

 

• Zorg ervoor dat de Sedummatten tijdens het transport vanaf 
de grond naar het dak netjes compact blijven. Dit kan het 
beste door de matten strak op te rollen 

• Plaats de matten op de substraat laag 

• Knip de matten op maat 
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 • Ritsen; zorg ervoor dat de matten met onderzijde mooi tegen 
elkaar aangedrukt liggen. U krijgt het mooiste resultaat als u 
de matten een beetje optilt en tegen elkaar aandrukt in de 
naden 
Eventueel kalere plekken kunnen met restanten mooi 
opgevuld worden. 
 

  

Stap 7 – Water  Onderhoudstips 
• Bewater direct na aanleg de Sedummatten totdat het dak 

geheel verzadigd is. Dit is noodzakelijk om de doorworteling 
van de Sedummatten in de onderliggende substraat laag te 
bevorderen. 

• Strooi eventueel vooraf Sedum starter om wortelgroei te 
bevorderen 

• Bewater het dak regelmatig indien de aanleg plaatsvindt in 
een droge periode. Minimaal de eerste 6 weken goed in de 
gaten houden en uitdroging voorkomen 

 

• Controleer 2x per jaar het dak op eventueel ingewaaide 
onkruiden 

• Strooi 2x per jaar Sedum onderhoudsmeststof om het dak 
optimaal te conditioneren 

• Verwijder indien nodig in de herfst afgewaaide bladeren van 
bomen.  

• Controleer 2x per jaar of de hemelwaterafvoer vrij is 

• Besproei het dak bij lange droge periodes (meer dan 4 weken) 

• Bij een steile helling is het aan te raden om dak beregening 
aan te leggen. Vraag ons naar de mogelijkheden. 
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