
Wortelwerende folie
Wanneer een dak geen wortelwerende dakbedekking heeft wordt een 
wortelwerend folie toegepast. Dit folie beschermt het dak dan tegen 
wortelgroei door de dakbedekking. 

Wortelwerend folie wordt direct op de dakbedekking geplaatst. De 
verdere opbouw van het groendak wordt dan op het folie geplaatst. 
Voor de veiligheid adviseren we om het folie met een overlap van 50 
cm aan te brengen.

Let op: het wortelwerende folie maakt het dak niet waterdicht.

Bolrooster
Het bolrooster is bedoeld om de dakafvoer te beschermen tegen blad, 
vuil en grind. Voor platte daken met een verzonken dakafvoer is het 
bolrooster een geschikt product.

Het bolrooster is gemaakt van roestvrij staal en heeft een diameter van 
80-100 mm.

Bij het plaatsen van het bolrooster dient de smalle kant in de afvoer 
te worden geklemd. Controleer elk jaar of de afvoer nog vrij is. Maak 
het bolrooster jaarlijks schoon om de doorstroom van hemelwater te 
bevorderen. 

SEMPERGREEN®

OVERIGE PRODUCTEN

Bladvanger
Een bladvanger houdt blad en ander vuil tegen zodat het niet in de 
afvoer terecht komt en verstopt raakt. De bladvanger is geschikt voor 
platte daken met een hemelwaterafvoer aan de zijkant van het dak.

De bladvanger is gemaakt van LDPE materiaal, wat goed bestand is 
tegen alle weersomstandigheden. De bladvanger heeft een afmeting van 
100 x 100 x 60 mm.

De bladvanger is voorzien van een klemmechanisme en is met de dichte 
kant te koppelen aan de hemelwaterafvoer. Controleer elk jaar of de 
afvoer nog vrij is. Maak de bladvanger jaarlijks schoon om de doorstroom 
van hemelwater te bevorderen.
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Scheidingsprofiel
Een scheidingsprofiel wordt gebruikt als scheiding tussen het groendak 
en de grindstrook. Het aluminium L-profiel zorgt voor nette afwerking en 
voorkomt dat substraat wegspoelt.

Het is mogelijk om de profielen te buigen voor een mooie hoekafwerking. 
Maak dan een inkeping in één van de zijdes en buig deze in de juiste hoek.

Het scheidingsprofiel wordt op de drainage geplaatst. Over de voet van 
het profiel wordt de grindstrook aangebracht. Aan de andere zijde wordt 
de verdere opbouw van het groendak geplaatst.

Dakrandprofiel
Bij daken zonder dakopstand is het dakrandprofiel een geschikt product 
als dakrandafwerking. Het aluminium L-profiel is geperforeerd om water 
door te laten.

De dakrandprofielen kunnen op het dak verlijmd worden met 
bevestigingskit, deze is mee te bestellen. Onderling kunnen de profielen 
verbonden worden met behulp van koppelstukken. De koppelstukken 
vallen binnen het dakrandprofiel en zijn daardoor niet zichtbaar. 
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Onderhoudsmeststoffen Sedumdak
Een Sedumdak dient twee keer per jaar te worden bemest. De beste tijd 
om uw Sedumdak te bemesten is eind april en begin september. 
De bemesting zorgt voor een gelijkmatige aanvoer van voedingsstoffen 
wat leidt tot een gezonde en sterke aanplant.

Sedum Nutrition
Sedum Nutrition is een 100% organische NPK meststof die speciaal 
ontwikkeld is voor het onderhoud van Sedumdaken. Deze organische 
meststof heeft een lage NPK (2-1-1 ) gehalte die langzaam vrijkomt uit  
organische materialen.

Emmers: 5 kg.

Sedum Conditioner
Sedum Conditioner is een gecontroleerd langzaam vrijkomende NK 
meststof. De milieuvriendelijke coating om de mestkorrels zorgt ervoor 
dat de voedingsstoffen geleidelijk en op een gecontroleerde manier 
vrijgegeven worden.

Emmers: 1/5/20 kg.

Grind
Gebruik grind om vegetatie-vrije zones op het dak te creëren. Dit is 
aan te raden aan de randen van het dak, rondom afvoeren en andere 
objecten zoals bijvoorbeeld airconditioning units.

Door een grindstrook aan te brengen worden substraat en andere kleine 
materialen tegengehouden en voorkomt het verstoppingen in de afvoer.

Grind wordt geleverd in zakken van 20 kg.

Gijs Bregman
Rechthoek

Gijs Bregman
Momentopname


