
 
 

Belangrijke technische info FirmusSEDUM 
 
Voor begroeide extensieve groendak cassettes 
• Materiaal cassettes: Polypropyleen impact 
• UV licht: de cassettes zijn voorzien van een UV stabilisator 
• Bestand tegen chemische stoffen 
• Wortelvast 
• Gewicht per cassette: +/- 8 - 11 kg/cassette, per m2: +/- 35 – 48 kg/m2 
• Afmetingen: 45 cm x 49,5 cm hoogte 8,5 cm  4,4 cassette/m2 
 
Sortiment: 
7-9 soorten Sedum per cassette, een mix van snelgroeiende en langzaam groeiende soorten. 
• Sedum acre 
• Sedum album 
• Sedum floriferum 
• Sedum hispanicum 
• Sedum reflexum 
• Sedum rupestre 
• Sedum sexangulare 
• Sedum spurium 
 
Positief: 

 Sedum cassettes zijn eenvoudig hanteerbaar, en makkelijk zelf te leggen 

 Sedum cassettes hebben een laag gewicht, tussen 35 kg(droog) en 48 kg/m2 
(verzadigd) 

 Sedum cassettes zijn het gehele jaar te plaatsen, uitgezonderd gedurende een 
vorstperiode 

 Sedum cassettes zijn makkelijk uitneembaar en opnieuw te gebruiken na bv. lekkage 
of dakreparatie. 

  
Voordelen gebruik Sedum cassettes 

 Langere levensduur van onderliggende dakbedekking 

 Thermische isolatie van het dak 

 Geeft geluidsisolatie 

 Werkt luchtzuiverend 

 Cassettes zijn water bufferend. 
 



Dus volledig voorbegroeid dakgroensysteem welk in een handomdraai te plaatsen is 

 Voorbegroeide Sedumcassettes 

 Water bufferend 

 Kliksysteem 

 Eenvoudige plaatsing 
 
 

 
 
 
Begroeiingsvrije zone: 
Wij adviseren u om de Sedum cassettes niet tot aan de dakrand door te laten lopen. 
De begroeiingvrije zone kan het beste opgevuld worden met dakgrind met als voordeel: 

 Verhinderen van opspattende neerslag 

 Bescherming van water uitlopen 

 Vermijden dat de wind onder de Sedum cassettes blaast, en mogelijk doen opwaaien. 

 Verhinderen dat de Sedum vegetatie over de dakrand naar beneden hangt 
 
 
Hellende daken 
Sedum cassettes zijn probleemloos te gebruiken op daken met een hellingsgraad tot 10˚. 
Bij hellingsgraad vanaf 10-15˚ dient nog een bijkomend systeem te worden aangebracht om 
schuiven van de cassettes te voorkomen. 
 
Onderhoud 
Na het plaatsen van de cassettes, indien noodzakelijk enkele malen water geven. 
2 x per jaar, in voorjaar (maart-april) en najaar(eind september) eventueel ongewenste 
vegetatie handmatig verwijderen.  
Geen chemische middelen gebruiken. 
1 x per jaar indien nodig meststoffen gebruiken (maart-April). 
Sedum cassettes nooit overbemesten. 
 

 

 


