Technische informatie
Klasse

Legtegel op rubber voet (20 mm)

Afmeting

50 x 50 x 5 cm

Materiaal

Kalk, klei, planten

Gewicht (droog)

25 kg/m²

Gewicht (verzadigd)

30 tot 35 kg/m²

Waterretentie

10 L/m2 (extra retentie mogelijk)

Dikte systeemopbouw 8-10 cm
(spouw, tegel en sedum)
Locatie

Platte daken, hellend dak
tot 15˚(noordelijke richtingen)

Levensduur

20 jaar +

Onderhoudsvrije
Sedumdaken

Onderhoudsvrije
Sedumdaken
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Waarom een groendak?
Groene daken kunnen bij uitstek een rol spelen in het
leefbaarder en gezonder maken van een stad. Daarnaast
dragen ze ook bij aan het oplossen van een aantal
maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering
en verstedelijking, energie, biodiversiteit en gezondheid.
Niet voor niets wordt de aanleg van groendaken door de
overheid gestimuleerd en steeds meer verankerd
in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het
bouwproces en de huidige gebouwde omgeving. Dit
betekent dat beleidsmakers, aannemers en architecten
de komende jaren steeds vaker te maken zullen krijgen
met groendaken.

Een onderhoudsvrij
sedumdak
Een sedumdak van Urban Green Systems bestaat uit
lichtgewicht poreuze tegels begroeid met sedum. De
tegel is zelfregulerend. Dat wil zeggen, de porositeit van
de tegel tezamen met de aanwezige mineralen in de
tegel zorgen ervoor dat de sedum optimaal groeit en
niets nodig heeft. Geen extra voeding of water.
Regenwater en dauw zijn voldoende. Tegelijkertijd
zorgt de porositeit van de tegel en de spouw onder
de tegel ervoor dat de tegel makkelijk en relatief snel
uitdroogt waardoor onkruid en grassen geen kans
krijgen. Het resultaat is een strak begroeide,
onderhoudsvrije sedumtegel.

De voordelen van een
Urban Green Systems
Sedumdak
Onderhoudsvrij. Het uitgebalanceerde
sedumdaksysteem zorgt ervoor dat sedum
optimaal kan groeien en onkruid geen kans krijgt.
Optimale isolatiewaarden. De sedumtegel ligt los
of gemonteerd in de spouw. Dit minimaliseert
contact tussen de tegel en het dak, wat isolatie
optimaliseert.
Filtert fijnstof. De poreuze structuur van de tegel en
de structuur van de sedumplant vangen fijnstof af,
houden deze vast en nemen deze deels op.
Houdt water vast, filtert regenwater. Ontlast
het riool bij piekbuien door een gereguleerde
waterafvoer.
Makkelijk te leggen/monteren. Geen aanvullende
materialen nodig.
Geluiddempend. De poreuze samenstelling van
de tegel absorbeert geluid.
Brandwerend. Het materiaal van de tegel is
brandbestendig tot ongeveer 1500 graden.
Duurzaam & Circulair. De tegel is gemaakt van
natuurlijke materialen: kalk, klei en mineralen. En
daardoor makkelijk te recyclen.
Goede lca/mki waarden.

Waarom kiezen voor een
Urban Green Systems
sedumdak?
Een sedumdak van Urban Green Systems is in
tegenstelling tot veel andere sedumdaken onderhoudsvrij, makkelijk te leggen, overzichtelijk in
kosten, brandbestendig en zorgt voor een
gereguleerde afvoer van ‘schoon’ afvoerwater.
Interesse?
Kijk op onze site voor meer informatie
of mail of bel ons.
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