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Green Top

– Skötsel och underhåll
Green Top ger ett levande tak som behöver underhåll för att bibehålla sin
frodighet och vara vackert under hela sin livstid.

För att förebygga och undgå skador på det gröna taket samt säkra bästa
växtförutsättningar för sedum¬växterna rekommenderas det att du läser
igenom denna skötsel- och underhållsplan. Planen måste följas för att
upprätthålla garantin.
Green Top är ett extensivt grönt tak som består av torktåliga perenner av
växtsläktet Sedum. Extensiva tak används främst för att skapa gröna ytor i
stadsbebyggelse, säkerställa att avrinningen av regnvatten försenas samt ge
liv åt annars kala takytor. Extensiva gröna tak kan inte användas till att vistas
på.
Green Top består av förtillverkade växtbackar med 60 mm lättvikts
växtmedium. I vattenmättat tillstånd väger systemet max. 50 kg/m2. Green
Top levereras med ett utvuxet växttäcke som består av 7-9 sedumarter.
Under de första åren efter utläggning minskas antalet arter vanligen, i takt
med att plantorna anpassar sig till lokala klimat- och växtförhållanden.

TAKETS SKICK
Ett sedumtak varierar mycket
över årstiderna, men generellt ska
nedanstående vara uppfyllt:
Sedumvegetationen ska vara tät
och sammanhängande. Minst 5-7
sedumväxter ska finnas på arealen.
Inom en 1 x 1 meters ram ska
sedumväxterna dominera minst 80%
av vegetationsytan. Luftburet ogräs
accepteras, medan större

sammanhängande områden av
ogräs inte uppfyller villkorskravet.
Sporadiska kala fläckar accepteras,
medan större sammanhängande
områden av kala fläckar inte uppfyller
tillståndskravet. Taket ska vara fritt
från skräp och större samlingar av löv
från omgivande träd.
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NOTERA:
VISTELSE PÅ TAKET
All vistelse på taket bör göras med
försiktighet. Trampa inte på kantlister.
Det är lämpligt att inte gå på taket vid
frostväder, eftersom detta kan orsaka
permanent skada på växterna.
Sedumtaket kan under
sommarhalvåret beträdas med
försiktighet vid underhåll eller
andra mindre uppgifter. För större
underhållsuppgifter rekommenderas
det att plyfaskivor läggs ut. Plyfaskivor
ska tas bort efter dagens arbete för
att säkra att vegetationen överlever.
Plyfaskivor får endast läggas ut tre
dagar i rad och får inte läggas ut under
frost.

SÄKERHET
All vistelse på taket ska föregå på ett
säkert sätt. Fallskydd måste finnas
och vara godkänt för arbete på tak.
Det måste finnas en laglig tillfartsväg
till taket som tak eller liknande.
KEMIKALIER
Använd aldrig kemikalier, salt eller
liknande på sedumtaket eller i
angränsande områden.

Är det områden där det förväntas
trafik, rekommenderas istället
att lägga ut plattor, gångbanor
eller annan lösning. Har det varit
hantverkare på taket för att reparera
andra delar av byggnaden, måste
taket inspekteras för eventuellt
efterlämnat byggavfall och skador på
sedumtaket.

BMI Sverige
Hyllie Boulevard 35
215 37 Malmö
bmigroup.com/se
Part of BMI Group

