
PRODUCT 
INFORMATIE
GROENDAK

EXTENSIEF GROEN
Een onderhoudsarme daktuin is − buiten de verharde 
delen − niet bedoeld om te bewandelen, maar biedt louter 
een begroeiing. Onderhoudsarme planten, waaronder 
voornamelijk Sedum en lage grassen, worden in een 
speciaal daartoe gemaakte substraat-laag van ± 8 tot 15 
cm aangebracht. Belangrijk voor de afwatering is dat de 
ondergrond in helling ligt, zodat er geen waterstagnatie 
kan ontstaan. 

Als u extensief groen op een dak wilt maken kan Altena 
u drie mogelijkheden bieden:
• Kant en klare Sedumbakken, die eenvoudig te 
 plaatsen en aan elkaar te koppelen zijn. 
• Losgestort substraat op drainagematten met daarop 
 Sedumvegetatiematten.
• Losgestort substraat op drainagematten, ingeplant 
 met plugplanten of spruiten.

Wilt u een dak dat extra regenwater kan bufferen of 
bent u op zoek naar een gevarieerde beplanting?  Laat u 
daarover door ons informeren.

MILIEU EN ISOLATIE
Wat doen voor het milieu en de natuur? In de zomer de 
warmte buiten houden? Dat kan met een groendak! 

Groendaken komen voor in twee verschillende soorten: 
een extensief en een  intensief groendak. De eerste bestaat 
alleen uit begroeiing en is eenvoudig in onderhoud, de 
tweede is een gebruikstuin van gevarieerde beplanting, 
een terras en paden, en vergt meer onderhoud. Uiteraard 
zijn beide te combineren door een extensieve begroeiing 
te combineren met verharding. Voor beide bent u bij 
Altena aan het juiste adres. 
De aanleg van een groendak wordt in een aantal 
gemeenten ondersteund met subsidie. Vraag in de 
desbetreffende gemeente om de voorwaarden.
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READY ROOF SEDUM
Readyroof Sedum is een kwalitatief hoogwaardig kant-
en-klaar groen dakelement. Dit element is zeer compact 
(59 cm x 39 cm), voorzien van uitstekende drainage en 
licht van gewicht door het gebruik van een lichtgewicht 
daktuinsubstraat. Door zijn lage gewicht is het toe te passen 
op bijna ieder dak zonder constructieve aanpassingen. 
De Readyroof Sedum is volledig doorgeworteld in 
de substraatlaag, waardoor watergift na aanleg niet 
noodzakelijk is. Deze zeer arbeidsvriendelijk Readyroof 
cassette is te plaatsen op platte en hellende daken (tot 
10%). 

TOEPASSING
Geschikt voor licht hellende en platte daken. 

OPBOUW
Hoogwaardige kwaliteit cassette grove substraat laag 
onderin fijne substraat laag bovenin. Sedum assortiment 
van minimaal 20 soorten. Per cassette 10 soorten.

ONDERHOUD
De Readyroof elementen zijn 99,9% onkruidvrij en 
daardoor zeer onderhoud extensief. Greenmakers 
adviseert minimaal 2 keer per jaar te bemesten en 
onderhoud te plegen. 

TECHNISCHE GEGEVENS
• Kant en klaar      
• Robuuste zwaluwstaart verbinding   
• Minimaal 10 soorten Sedum per cassette  
• Voor 99,9% vrij van onkruiden   
• Bedekkingsgraad: 95%     
• Lichtgewicht substraat van hoogwaardige kwaliteit 
• Hoogwaardig gerecycled kunststof met hoge UV resistentie 
• Max. 5 dagen houdbaar in koele omgeving
  
• Gewicht droog: ca. 30 kg per m²
• Gewicht verzadigd: ca. 60 kg per m²
• Waterbuffering: 30 l per m²
• Leveringsvorm: 64 stuks per euro pallet (80 x 120 cm)
• Volledig recyclebaar 
• Gekweekt zonder insecticiden en fungiciden
• Gekweekt zonder kunstmest

VEGETATIEMAT SEDUM
De Sedum vegetatiemat bestaat uit minimaal 10 soorten 
Sedum. Door de breed gekozen variatie blijft de mat mooi 
vol begroeid op iedere zon en half schaduw locatie. De 
vegetatiematten zijn minimaal 95% volgroeid. 

TOEPASSING
De Sedum vegetatiemat is inzetbaar voor o.a. daken, 
borders, rotondes en trambanen.

OPBOUW
De Sedum vegetatiemat is opgebouwd uit een 
kokosvezelmat met daarop een door de kweker zelf 
samengesteld substraat. 

ONDERHOUD
De vegetatiematten zijn voor 99,9% onkruidvrij en 
daardoor zeer onderhoud extensief. Er wordt geadviseerd 
om minimaal 2x per jaar te bemesten.

TECHNISCHE GEGEVENS
• Minimaal 20 soorten Sedum verkrijgbaar   
• Gekweekt zonder insecticiden en fungiciden
• Voor 99,9% vrij van onkruiden    
• Gekweekt zonder kunstmest
• Bedekkingsgraad: 95%     
• Substraat opgebouwd uit 100% reststromen
• Gewicht droog: ca. 15 kg/m²
• Gewicht verzadigd: ca. 20 kg/m²
• Dikte: 2-3 cm
• Standaard afmetingen: 120 cm x 100 cm op rol 
 andere afmetingen in overleg mogelijk
• Aantal m² per pallet: tussen 40 m² en 50 m² 
 afhankelijk van gewicht op moment van laden
• Afmetingen per pallet plaats 120x125 cm
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PLUGPLANTEN
De plugplanten zijn van hoge kwaliteit, de kleine plantjes 
zijn van nature sterk, goed vertakt en hebben een goede 
wortelkluit. Het assortiment is zeer breed.

TOEPASSING
Inzetbaar op vlakke daken en licht hellende daken om er een 
gemixt groendak of een specifiek ontwerp mee te maken. 
Bij plugplanten is het mogelijk een breed assortiment in 
te zetten en zelf soorten te bepalen. Plugplanten daken 
zijn vrijwel altijd de mooiste daken omdat vooraf rekening 
gehouden wordt met soort keuze en plantplaats. 

OPBOUW
De plugplanten staan in een tray met 96 gaten. De plugmaat 
is 4 cm x 4 cm x 5 cm en heeft een inhoud van 50 cc. De 
buitenmaten van de tray bieden een optimale belading in 
VML en op pallets. De tray is optimaal aangepast aan de 
gebruiker waardoor ze makkelijk los komen uit de tray 
en snel wegplanten. De plugplanten groeien in een eigen 
substraat optimaal geschikt voor aanplant op daken.

ONDERHOUD
De plugplanten zijn 99,9% onkruidvrij. Tot het dak nog niet 
helemaal is volgroeit regelmatig ingewaaid onkruid en blad 
verwijderen. Nadat het dak is volgroeid tweemaal per jaar 
onderhouden en bemesten.  

TECHNISCHE GEGEVENS
• Meer dan 40 soorten plugplanten verkrijgbaar  
• Minimaal 16-20 pluggen per m²   
• Standaard goed gebalanceerde mixen mogelijk  
• Leverbaar in VML of per tray op pallets van 100 x 120, 
 max. 7000 stuks per pallet
• Voor 99,9% vrij van onkruiden     
• Enkel van nature, sterke goed geschikte soorten   
• Gekweekt zonder insecticiden en fungicide
• Ook grassen en kruiden als plugplant beschikbaar  
• Gekweekt zonder kunstmest
• Goed vertakt      
• Substraat opgebouwd uit 100% reststromen
• Goede kluiten

MEER DAN 
40 SOORTEN 

PLUGPLANTEN
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ZELF OPBOUWEN
Indien u zelf een groendak wilt maken dan legt u op de 
wortelwerende dakbedekking een drainerende laag van 
kunststof drainagematten, die ervoor zorgt dat overtollig 
water kan worden afgevoerd. Non-woven vliezen onder 
en boven de laag zorgen ervoor dat de watervoerende 
laag niet vervuild en verstopt raakt. Deze drainerende 
laag is waterbufferend en houdt regenwater vast voor de 
daar bovenliggende beplanting.

Op de drainagemat legt u een laag substraat dat een 
goede beworteling van de planten mogelijk maakt. 
Ons substraat heeft een groot vochtopnemend en 
-vasthoudend vermogen en voldoet aan de FLL-richtlijn. 
Het volume gewicht droog is 600 kg/m³ (verzadigd 1.250 
kg/m³) en kan worden geleverd in zakken (30 liter) en /of  
big bags.

Op de laag substraat komen de planten in de vorm van 
een Sedum vegetatiemat of in de vorm van plugplanten. 
De vegetatiemat is een dragende mat met daarop een 
dun laagje substraat waar minimaal 10 soorten Sedum 
in wortelen. De mat kan eenvoudig over het substraat 
worden uitgerold. Door de breed gekozen variatie blijft 
de mat mooi vol begroeid op iedere zon en half schaduw 
locatie.

Plugplanten kunt u in door u aangegeven soorten Sedum 
(ca.40) zelf in het substraat planten. De plugmaat is 4x4x5 
cm. Bij pluggen is het mogelijk een breed assortiment in 
te zetten en zelf soorten te bepalen. Pluggen daken zijn 
vrijwel altijd de mooiste daken omdat u vooraf rekening 
kunt houden met soort keuze en plantplaats, en indien 
gewenst in een specifiek ontwerp.

KANT EN KLAAR
Wilt u op eenvoudige en snelle wijze een groendak 
realiseren, dan is de Ready Roof cassette rechtstreeks 
geplaatste op een wortelwerende dakbedekking een 
goede keuze. Met Ready Roof biedt Altena een kwalitatief 
hoogwaardig kant-en-klaar groen cassette. Deze cassette 
is zeer compact (39x59 cm) en licht van gewicht (max. 
55kg/m²) waardoor het zeer arbeidsvriendelijk te plaatsen 
is op platte en hellende daken (tot 10°). Door zijn lage 
gewicht is deze toe te passen op bijna ieder dak zonder 
constructieve aanpassingen. In de cassette bevindt zich 
onderin een grove sub-straat laag en bovenin een  fijne 
substraatlaag en daarin minimaal 8 soorten volledig 
volgroeide Sedum.

ONDERHOUD
Voor alle door Altena geleverde Sedum geldt dat ze voor 
99% onkruidvrij zijn. Totdat het dak helemaal is volgroeid 
raden wij aan regelmatig ingewaaid onkruid en blad te 
verwijderen. Nadat het dak is volgroeid kunt u volstaan  
met tweemaal per jaar onderhouden en bemesten.

1. SEDUM (plugplanten of vegetatiemat) 

2. SUBSTRAATLAAG 

3. DRAINERENDE LAAG (evt. waterbufferend)

4. WORTELWERENDE DAKBEDEKKING

5. ISOLATIELAAG

6. DAMPREMMENDE LAAG

7. DAKCONSTRUCTIE

8. SEDUMBAK (aan elkaar gekoppeld)



FILTER,
DRAINAGE EN 

BESCHERMLAAG

DELTA®-FLORAXX TOP 20MM
De drainagebaan DELTA®-FLORAXX TOP is aan beide 
zijden bedekt met een non- woven vlies. Daartussen 
bevinden zich polyamide (PA6)  draden dusdanig 
versmolten dat er een luchtige drainagelaag ontstaat van 
20 mm. De non- woven vliezen houden de drainagekern 
vrij van vervuiling. Hierdoor is de afwatering onder het 
groendak gegarandeerd. Standaard wordt de 20 mm 
dikke drainagebaan gebruikt, om er zeker van te zijn dat 
het groendak niet nat kan blijven staan.

TOEPASSINGEN
De drainagebaan DELTA®-FLORAXX TOP dient als filter-, 
drainage- en beschermlaag. De relatief hoge bouwhoogte 
(ca. 20 mm) voorkomt opstuwing van water en vergroot de 
drainageafstand. Bij het aanbrengen van de drainagebaan 
de overlap van het filterdoek over de andere drainagebaan 
slaan.

TECHNISCHE GEGEVENS
• Materiaal versmolten draden: polyamide (PA6) 
• Materiaal filtervlies: PET en nylon (PET-PA) 
• Gewicht: ca. 950 g/m²
• Hoogte: 20 mm

Product Afmetingen (l x b) Hoogte Gewicht Leveringsvorm
Drainagebaan 

DELTA®-FLORAXX TOP
Ca. 45m x 1 m 20mm Ca. 950 g/m2 Ca/ 45 m2 rol
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BEMESTING GROENDAKEN
De meststoffen van Innogreen zijn speciaal geschikt voor 
Sedumdaken.Sedum heeft behoefte aan rustige groei, 
voldoende sporenelementen en verdringen van het mos. 
Om die reden bevat deze mix extra kali (K₂O), waardoor 
de mosgroei wordt beperkt. Verder bevat deze meststof 
de juiste ingrediënten zoals 5% organische stikstof en 45% 
organische stof om Sedum ontwikkeling te stimuleren. 
Hierdoor verdicht de vegetatie op de Sedumdaken, 
ontwikkelt de beworteling zich sterker en heeft mos 
weinig kans.

VOORDELEN VAN DE TOEPASSING
• Verbeterd de beworteling
• Is zuinig in gebruik
• Versterkt en hersteld Sedum
• Verbeterd de kleur van de Sedum
• Verdringt het mos
• Geeft meer bloei

DOSERING
Voor een optimaal resultaat adviseren wij de juiste 
dosering te gebruiken. In het voorjaar (april) is de dosering 
6Kg / 100 m² per strooibeurt en in de zomer (september) 
5Kg / 100 m² per strooibeurt. Het werkt tot ca. 14 weken 
door.

TECHNISCHE GEGEVENS
Niet geschikt voor menselijke en dierlijke consumptie. 5% 
stikstof totaal (N) waarvan 5% organische stiksof afkomstig 
van verenmeel, bloedmeel en vinasse. 4% fosfaat (P205), 
17% kaliumoxyde (K₂O), 2% magnesiumoxyde (MgO), 
45% organische stof. Verrijkt met zeewieren en nuttige 
bacteriën. 

SEPTEMBER IS HET
PERFECTE MOMENT
OM UW GROENDAK

TE BEMESTEN.

info@altena-groep.nl www.altena-dak.nl 


