
                Life on Roofs

Systemen voor extensieve dakbegroening
T E C H N I S C H E  H A N D L E I D I N G
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Ecologische, stedenbouwkundige en bouwtechnische voordelen van begroeide daken:

Groene oase in de stad

warm

Biodiversiteit

• Variaties in de dikte van het substraat 
 afgewisseld met vlakken van grind/ 
 spilt of zand bevordert de biodiver- 
 siteit op het dak. Daarnaast kan de  
 aanvulling van hout en stenen een  
 toegevoegde waarde zijn. 
 Let wel op dat dit plaatselijk een 
 gewichts verhoging met zich meebrengt.

koud

warm

Geluidsisolatie

•  Biedt nieuwe 

leefruimte aan 

planten en dieren

•  Houdt regenwater 

vast

•  Verbeterd 

microklimaat 

dankzij de binding 

van fijnstof

•  Verbeterde 

geluiddemping

•  Minder kosten 

voor verwarming 

en koeling dankzij 

het warmte-

isolerende effect

•  Beschermt de 

dakbedekking 

tegen uv-stralen, 

hitte, koude en 

inslag van 

hagelstenen

Thermische 
isolatie

Creëert nieuwe 
levensruimte

WaterbergingBeschermt de 
dakbedekking

Stofbinding

Kenmerken

In tegenstelling tot intensieve dakbegroening, 
vraagt extensieve dakbegroening om weinig 
onderhoud en verzorging.

De kenmerken op een rij:

• Vraagt minimaal onderhoud
   - Controlebeurt 1 à 2 maal per jaar
   -  Water en voedingsstoffen grotendeels 

via natuurlijke processen

• Natuurlijke plantgemeenschappen
   - Zonder zorgen
   - Bedekt het hele vlak
   - Zelf regenererend

• Geringe belasting en opbouwhoogte
   -  Overwegend mineraalsubstraten met 

een dikte tot ca. 12 cm
   - Gewicht ca. 60–150 kg/m2   

 waterverzadigd

• Geringe kosten 
   - Bij de aanleg en voor het onderhoud

Klimatologische uitgangspunten

• De in deze technische handleiding
 omschreven systeemopbouwen met 
 bijpassende beplantinglijsten zijn sa-
 mengesteld voor het klimaat in midden
 Europa. De weergegeven beplantings- 
 soorten hebben zich al enkele decenia
 in de praktijk bewezen.

• In extreme droge gebieden is het aan 
 te bevelen om dikkere substraatlagen 
 aan te brengen voor een hogere 
 waterbuffering. 
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Meer mogelijkheden met ZinCo

 
                  Systeemopbouw Sedumtapijt Plus     4
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Raadpleeg voor meer informatie over begroening van  

steile en schuine daken onze Technische Handleiding  

‘Groene hellende daken’.
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Systeemopbouw Sedumtapijt Plus
8 Kijk voor bestekteksten en productiedetails op: www.zinco.nl/productinformatie

De oplossing ‘Sedumtapijt 
Plus’ maakt aantrekkelijke 
ontwerpen voor extensieve 
begroening mogelijk – 
voor een dak met een 
individueel karakter. De 
dikte van de substraatlaag 
van de systeemopbouw 
‘Sedumtapijt Plus’ 

bedraagt minimaal 8 cm. ‘Sedumtapijt 
Plus’ wordt met name toegepast op 
plaatsen waar een bewuste keuze van 
planten gevraagd is. De soortenrijkdom 
garandeert daarnaast een lange bloeitijd.

De droogteresistente soorten van de 
plantenlijst ‘Sedumtapijt Plus’ – zoals de 
tot 40 cm hoge rotsanjers – voorzien het 
dak het gehele jaar van bloemen en 
prachtige kleuraccenten.

Indien men gebruik maakt van losse 
inplant d.m.v. onze multitops is het 
kleurenspectrum, ten opzichte van een 
begroeiing met uitsluitend vegetatie-
matten of sedumsprossen, aanzienlijk 
uitgebreid. In de systeemopbouw 
‘Sedumtapijt Plus’ zitten meer soorten 

bloeiende vaste planten en kruiden. 
Sedumsoorten dienen als bodembedekkende 
basis en aangevuld met kruiden en 
vaste planten verandert de systeemopbouw 
‘Sedumtapijt Plus’ in een gevarieerde en 
kleurrijke daktuin.



Beplanting

Substraatlaag

Couche de 

Schutzschicht
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Botanische naam Nederlandse naam Hoogte (cm) Bloeikleur Bloeimaand

Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer 30–40 rood 6–9

Dianthus gratianopolitanus rotsanjer 20–25 wit tot 
donkerroze

5–6

Hieracium pilosella muizenoor 25–30 geel 5–6

Iris pumila dwerg zwaardlelie 20–30 paars, blauw, 
wit of geel

5

Koeleria glauca fakkelgras 10–15 beige 6–7

Sedum 'Herbstfreude' hemelsleutel 30–40 roze-rood 8–10

Sedum 'Robustum' vetkruid 20–25 paars-rood 8–9

Sedum acre muurpeper   5–10 geel 6–7

Sedum album wit vetkruid   5–10 wit 6–7

Sedum album 
'Coral Carpet'

wit vetkruid   5–10 wit 6–7

Sedum floriferum 
'Weihenstephaner Gold'

vetkruid   5–10 geel 6–8

Sedum 'Immergrunchen' vetkruid 10–15 geel 6–7

Sedum lydium vetkruid   5–10 roze 5–7

Sedum reflexum tripmadam 10–15 geel 6–7

Sedum sexangulare zacht vetkruid   5–10 geel 6–7

Sedum spurium 'Fuldaglut' roze vetkruid   5–10 karmijnrood 7–8

Sedum spurium 'Voodoo' roze vetkruid   5–10 roze-rood 7–9

Plantenlijst 'Sedumtapijt Plus'
Planten voor kleine groepen (per 3, 5 of 7)

Bodembedekkers

Extra sedum van verschillende soorten zie plantenlijst ‘Sedumtapijt’ (zie ook pag. 9)

Beplanting volgens de plantenlijst 
‘Sedumtapijt Plus’

Substraat Extensief 
Eventueel uitgebreid met valbeveiliging ‘Fallnet®’ 

(rekening houden met extra belasting ter plaatse)

Systeemfilter SF 
Floradrain® FD 25-E 
Waterhoudende beschermmat SSM 45
Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking. Indien de dakbedekking 
niet wortelwerend is dient men het 
wortelwerend folie WSF 40 toe te passen.

Beplanting

Substraatlaag

Drainagelaag

Beschermlaag

Gewicht         Hoogte
   kg/m²         cm

   82   122   

    2       10         3
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Opbouwhoogte: ca.   11 cm 

Gewicht, waterverzadigd: ca. 122 kg/m2  

Waterbuffering: ca.   40 l/m2

Informatie op pagina 15
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Systeemopbouw Sedumtapijt op 0-graden dak
8 Kijk voor besteksteksten en productdetails op www.zinco.nl/productinformatie

Op 0°-daken kunnen, door het ontbreken 
van afschot, diepe plassen blijven staan. 
Daarom moet de begroeningsopbouw, om 
'droge voeten' te houden, op pootjes staan.
Door een opbouw met de 5 tot 7,5 cm hoge 
Floraset® drainage-elementen te realiseren, 
wordt de noodzakelijke afstand tussen water 
en substraat gecreëerd. 
De begroeningsopbouw wordt daardoor iets 
hoger, maar zeker niet zwaarder, omdat de 
gebruikte elementen van geëxpandeerd 
polystyreen-hardschuim bijzonder licht zijn. 
Doordat het water beschikbaar blijft, volstaat 
voor deze opstelling het aanbrengen van de 
scheidings- en beschermmat TSM 32.

Opbouwhoogte:      ca.   11/13,5 cm

Gewicht, waterverzadigd:  ca.   94 kg/m2 

Waterbuffering:      ca.   32 l/m2

Beplanting volgens de plantenlijst 
‘Sedumtapijt’

Substraat Extensief

Eventueel uitgebreid met valbeveiliging ‘Fallnet®’ 

(rekening houden met extra belasting ter plaatse)

Systeemfilter SF

Floraset® FS 50 of FS 75 

Scheidings- en beschermmat TSM 32
Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking. Indien de dakbedekking 
niet wortelwerend is dient men het 
wortelwerend folie WSF 40 toe te passen. 

    Gewicht 
   kg/m² 

62        94   

 2        10 

  60       84
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FS 50/FS 75

Hoogte
 cm

7,5

6

FS 75

Hoogte
 cm

5 

FS 50

6

Beplanting

Substraatlaag

Drainagelaag

Beschermlaag
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Systeemopbouw Sedumtapijt op een omgekeerd dak
8 Kijk voor besteksteksten en productdetails op www.zinco.nl/productinformatie

Beplanting volgens de plantenlijst
‘Sedumtapijt’
Substraat Extensief 

Eventueel uitgebreid met valbeveiliging ‘Fallnet®’ 

(rekening houden met extra belasting ter plaatse) 

Systeemfilter SF
Floradrain® FD 25-E
Damp-open scheidings- en glijvlies TGV 21
Isolatie van XPS

Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking. Indien de dakbedekking 
niet wortelwerend is dient men het 
wortelwerend folie WSF 40 toe te passen 
(onder de XPS-isolatieplaten).

Opbouwhoogte:                 ca.    9 cm

Gewicht, waterverzadigd:    ca.  94 kg/m2 

Waterbuffering:                      ca.  32 l/m2

Op omgekeerde daken mogen boven op de XPS-isolatieplaten geen lagen worden 
aangebracht die het verdampen van vocht verhinderen. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om de waterhoudende beschermmat te vervangen door het damp-open 
scheidings- en glijvlies TGV 21. Op daken waarop geen wortelvaste dakbegroening is 
aangebracht, wordt een wortelwerend folie WSF 40 direct onder de XPS-isolatieplaten 
aangebracht.

    Gewicht 
   kg/m² 

   62    94   
2     10 

  60    84
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Hoogte
 cm

    3

  6                

Beplanting

Substraatlaag

Drainagelaag
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Systeemopbouw Sedumtapijt
8 Kijk voor besteksteksten en productdetails op www.zinco.nl/productinformatie

wit. De kleurcombinatie kan naar wens 
worden aangepast. Buiten het 
bloeiseizoen biedt de systeemopbouw 
'Sedumtapijt' met zijn verschillende 
groentinten en rode bladverkleuringen 
een gevarieerde aanblik. Als u kiest voor 
losse inplant d.m.v. onze multitops krijgt u 
naast de bodembedekkende sedums 

nog diverse andere planten waaronder 
rotsanjers, grassen en kruidachtige. 
Hierdoor krijgt uw systemopbouw 
‘Sedumtapijt’ een verlengde bloeiperiode 
en zo meer diversiteit op het dak.

De systeemopbouw ‘Sedumtapijt’ is een 
lage, bodembedekkende extensieve 
dakbegroening die in ons klimaat slechts 
6 cm substraat nodig heeft om een kleurig 
tapijt te vormen.
De systeemopbouw wordt aangepast 
aan de desbetreffende dakconstructie. 
Door het geringe gewicht en de lage 
onderhoudskosten kan de systeemopbouw 
‘Sedumtapijt’ vrijwel overal worden 
toegepast. Beproefde sedumsoorten, in 
combinatie met een dunne opbouw, 
zorgen voor een duurzame extensieve 
dakbegroening.
Bij gebruik van voorgekweekte 
vegetatiematten of sedumsprossen bestaat 
de beplantingsgemeenschap ‘Sedumtapijt’ 
volledig uit bodembedekkende sedums. 
De planten bloeien van juni t/m augustus 
voornamelijk in de kleuren geel, rood en 
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Opbouwhoogte: ca.    9 cm 

Gewicht, waterverzadigd: ca.  94 kg/m2  

Waterbuffering: ca.  32 l/m2

Losse inplant d.m.v. multitops volgens de 
plantenlijst ‘Sedumtapijt’

Substraat Extensief 

Eventueel uitgebreid met valbeveiliging ‘Fallnet®’ 

(rekening houden met extra belasting ter plaatse)

Systeemfilter SF

Floradrain® FD 25-E

Waterhoudende beschermmat SSM 45 
Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking. Indien de dakbedekking 
niet wortelwerend is dient men het 
wortelwerend folie WSF 40 toe te passen.

Plantenlijst 'Sedumtapijt' (vegetatiematten en sprossen)
Planten voor kleine groepen (per 3, 5 of 7)

Botanische Naam Nederlandse naam Hoogte (cm) Bloemkleur Bloeimaand

Sedum album wit vetkruid   5–10 wit 6–7

Sedum album 'Coral Carpet' wit vetkruid   5–10 wit 6–7

Sedum floriferum 
'Weihenstephaner Gold' vetkruid   5–10 geel 6–8

Sedum lydium vetkruid   5–10 roze 5–7

Sedum reflexum tripmadam 10–15 geel 6–7

Sedum sexangulare zacht vetkruid   5–10 geel 6–7

Sedum spurium 'Fuldaglut' roze vetkruid   5–10 karmijnrood 7–8

Sedum spurium 'Voodoo' roze vetkruid   5–10 roze-rood 7–9

    Gewicht 
   kg/m² 

   62    94   

 2     10 

  60    84
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Hoogte
 cm

    3

  6                

Beplanting

Substraatlaag

Drainagelaag
Beschermlaag

Kiest u ervoor om de beplanting met multitops uit te voeren dan kan het assortiment worden 

uitgebreid met planten zoals genoemd in de tabel op pagina 5 (Sedumtapijt Plus).  

De mengverhoudingen zijn anders maar het assortiment is hetzelfde.  

Informatie op pagina 15
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Meer vegetatievarianten met zaaigoed:  
De zaadmengsels Kruidendak,  
Grasdak en Bloemenweide

Zaaigoed biedt een doorchdachte 
mogelijkheid voor het aanbrengen van 
de dakvegetatie. 
Weliswaar is zaaigoed in het beginstadium 
iets kwetsbaarder dan een beplanting met 
sprossen of multitops en heeft zaaigoed in 
deze fase, afhankelijk van het jaargetijde, 
een grotere vochtbehoefte. Bij zaaigoed 

is het eindbeeld variabel en afhankelijk 
van de omstandigheden op het betreffende 
dak. Het eindresultaat biedt een zeer 
natuurlijk beeld. Al de verschillende 
zaadmengsels zijn goed realiseerbaar  
op de systeemopbouw ‘Sedumtapijt Plus’.   
In ons gematigde klimaat floreren de 
mengsels bij een substraatlaagdikte 
vanaf ca. 7 cm.

Met het zaadmengsel „Bloemenweide“ wordt een 

schitterende extensieve dakbegroening bereikt 

met droogteresistente kruiden en grassen. De vele 

verschillende soorten zorgen voor een zo lang 

mogelijke bloeitijd.

Met het zaadmengsel „Grasdak“ wordt een aan-

trekkelijke extensieve dakbegroening gecreëerd 

met het typische beeld van grasdaken zonder 

het bonte beeld van kruiden. Maaien is slechts 

eenmaal per meerdere jaren nodig om

verrijking te voorkomen.

Met het zaadmengsel „Kruidendak“  

wordt - eventueel in combinatie met sedumsprossen 

- een soortenrijke extensieve dakbegroening zonder 

grassen gerealiseerd. De vele verschillende soorten 

zorgen voor een zo lang mogelijke bloeitijd.

Zaaigoed kan zowel droog als nat aangebracht 

worden. Belangrijk is in beide gevallen een goede 

fixering van het zaaigoed, bijvoorbeeld door een 

natuurlijke kleefstof. De ZinCo-zaandmengsels 

bevatten reeds een droge kleefstof voor deze 

fixering!
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Meer vegetatievarianten met zaaigoed: 
De zaadmengsels Kruidendak, 
Grasdak en Bloemenweide

Systeemopbouw Lichtgewicht groendak 
voor daken met een helling van max. 5°

Er zijn daken waarvoor zelfs de systeem-
opbouw ‘Sedumtapijt’ als standaard-
oplossing te zwaar is. In dat geval kan het 
gebruik van Floraset® FS 75 uitkomst 
bieden. De substraatlaag bestaat namelijk 
niet uit één stuk; de ruimten tussen de 

Beplanting volgens de plantenlijst
‘Sedumtapijt’

Substraat Extensief LICHT (55 l/m²)

Floraset® FS 75

Scheidings- en beschermmat TSM 32 
Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking. Indien de dakbedekking 
niet wortelwerend is dient men het 
wortelwerend folie WSF 40 toe te passen.

opstaande nokken doen als het ware 
dienst als ‘bloempot’. Hoewel de sedum-
planten in een rastervorm worden gepoot, 
vormen ze voor het oog één geheel. 
De systeem opbouw ‘Lichtgewicht groendak’ 
heeft een waterverzadigd gewicht van ca. 
60 kg/m2.

In gebieden waar het weinig regent, dient 
men voor extra waterbuffering meer 
substraat aan te brengen. Dit heeft 
uiteraard effect op het gewicht en de 
hoogte van de opbouw. Maar doen we 
dit niet, dan moet de begroening 
regelmatig worden besproeid!

Beplanting

Substraatlaag

Drainagelaag

Beschermlaag

    

   39    60   

 2      5

  37    55
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Hoogte
 cm

      3

 7,5                

Opbouwhoogte:                  ca.   10 cm

Gewicht, waterverzadigd:    ca.   60 kg/m2 

Waterbuffering:                                      ca.   21 l/m2
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Systeemopbouw Industriedak
8 Kijk voor besteksteksten en productdetails op www.zinco.nl/productinformatie

Hoe groter het dakoppervlak, des te 
zwaarder weegt de kostendruk. Dit kan 
worden opgelost door lagen weg te laten. 
Maar dit is niet zonder risico, omdat 
daarmee functies komen te vervallen die 
belangrijk zijn voor het duurzame 
functioneren van de dakbegroening. 

Dat is waarom ZinCo enkele functielagen 
in één product heeft samengebracht. 
Fixodrain® XD 20 heeft een extreem 
groot legoppervlak en een vlakke 
verbinding. Hierdoor is het gebruik van 
extra beschermlagen overbodig.     

Beplanting volgens de plantenlijst
‘Sedumtapijt’

Substraat Extensief

Eventueel uitgebreid met valbeveiliging ‘Fallnet®’ 
(rekening houden met extra belasting ter plaatse)

Fixodrain® XD 20

Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking. Indien de dakbedekking 
niet wortelwerend is dient men het 
wortelwerend folie WSF 40 toe te passen.

Het filtervlies zit gecacheerd op de 
drainagebaan waardoor de volledige 
opbouw in 1 handeling kan worden 
aangebracht. 
De drainagebanen worden met nokken 
over de lengte bevestigd en het filtervlies 
overlapt de lange- en kopse kant. 

    Gewicht 
   kg/m² 

   61    88  

  1      4 

  60    84
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   cm

     2  

  6                

Beplanting

Drainagelaag

Substraatlaag

Opbouwhoogte: ca.    8 cm

Gewicht, waterverzadigd: ca.  88 kg/m2 

Waterbuffering: ca.  27 l/m2
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Zonnepanelen of dakbegroening? Dat 
was de vraag gisteren! Vandaag is het 
‘en-en’! De systeemopbouw Energiedak 
(Fixodrain® XD 20, ZinCo Solarbasis®) 
maakt het gebruik van zonnepanelen 
in combinatie met 
dakbegroening 
nog effectiever. 
En daar zijn geen 
dakdoorbrekingen 
voor nodig. De 
begroening zorgt 
namelijk zelf voor 
de ballast die nodig is om de stabiliteit 
en veiligheid van de installatie duurzaam 
te handhaven. De Solarbasis SB 200 kan 
naar wens op het Fixodrain®-vlak worden 
geplaatst.

Systeemopbouw Energiedak

Met de ontwikkeling van Solarbasis® 
voegt ZinCo een nieuwe dimensie aan 
de voordelen van begroening toe; de 
integratie van zonne-energie en dak-  
begroening. Dankzij de in de 
systeemopbouw Energiedak geïntegreerde 
Solarbasis® wordt het ecologische 
prestatievermogen van de dakbegroening 
volledig gehandhaafd.   

Raadpleeg voor meer informatie 
de handleiding 'Zonne-energie en 
dakbegroening'.

Zonnepanelen

Basisframe voor zonnepanelen

Beplanting bestaande uit vegetatiematten, 
losse inplant of sedumsprossen

ZinCo Solarbasis® SB 200
Fixodrain® XD 20
Dakopbouw met wortelwerende 
dakbedekking. Indien de dakbedekking 
niet wortelwerend is dient men het 
wortelwerend folie WSF 40 toe te passen.

Voor projecten op platte daken waarbij 
ook het onderhoud van zonnepanelen 
een rol speelt, dient vanaf een hoogte van 
2,5 m, ter voorkoming van valgevaar, een 
balustrade te worden gerealiseerd. Omdat 
zonnepanelen veelal dicht bij de dak-
rand worden geplaatst, is een beveiliging 
met één enkel ankerpunt geen geschikte 
oplossing. In dat geval bied de valbeveili-
ging Fallnet® SB 200-Rail uitkomst. Deze 
voorziening werd speciaal ontwikkeld voor 
gebruik met de ZinCo Solarbasis® SB 200. 
Bovendien gebruiken we de al aanwezige 
ballast van de geïnstalleerde zonnepanelen 
voor de verankering. U hoeft enkel de rails, 
de houders en eventueel de voor het pro-
ject benodigde accessoires toe te voegen. 
Op deze wijze realiseert u snel en voordelig 
een effectieve en optimale valbeveiliging 
die naadloos bij het daklandschap aansluit.



12 cm12 cm

10 cm 12 cm

Inspectieput  
AKS 8

10 cm

14

Wandaansluitingen

Bij opstaande bouwelementen dient de 
aansluithoogte zich minimaal 12 cm 
boven het bedekte oppervlak te bevinden. 
De bovenste afsluiting van aansluitingen 
moet waterdicht zijn. Filtervlies, 
beschermmat en eventueel wortelwerend 
folie dienen ook hier tot onder het 
beschermingsprofiel te worden opgezet.

Bij hoge gevels adviseren wij om extra 
goten langs de gevel aan te brengen, 
zodat slagregens direct naar de 
drainagelaag kunnen worden afgevoerd. 
In het geval van kleine hoeveelheden 
water volstaat een strook met grind. 

De afvoer van hemelwater op platte daken 
wordt meestal via hemelwaterafvoeren 
verzorgd. Deze afvoeren dienen qua 
aantal en afmetingen te voldoen aan de 
DIN EN 12056-3 c.q. DIN 1986-100 
norm. Inspectieputten zorgen ervoor dat 
de hemelwaterafvoeren altijd bereikbaar 
zijn en indien nodig kunnen worden 
schoongemaakt.

Afwerking standaard dakrand Waterafvoer van platte daken via de in de dakrand 

aangebrachte waterspuwer met inspectieput.

Afwerken van de dakranden op daken met 

verhoogde windzuiging met betontegels en 

EcoSedum® (losliggende dakbedekking).   

Dakranden

Conform de 'Regels voor daken met 
afdichtingen' ofwel 'Richtlijnen voor platte 
daken' dient langs de dakrand een opstand 
van minimaal 12 cm boven het bedekte 
oppervlak te worden gerealiseerd. De 
randen dienen te worden afgedekt met 
een afdichting met een richting dak 
geplaatst afschot. Beschermmatten en 
eventuele wortelwerende folies moeten 
langs de rand worden opgezet.
Indien er sprake is van verhoogde 
windzuiging (hoge gebouwen, open 
ligging,...) dient de losliggende 

dakbedekking langs de rand en in de 
hoeken extra te worden verzwaard*. Dit 
werd tot nu toe gedaan met betontegels 
of verankeringsmatten - uiteraard met de 
juiste breedte en het vereiste gewicht.
Indien men wil dat ook de randen en 
hoeken van een dak worden begroend, 
dient de beplantingslaag als het ware 
direct te worden gesloten. De toepassing 
van EcoSedum® is in dit geval ideaal. 
Deze voorbegroende roosterelementen 
zijn onderling stevig verbonden en laten, 
eenmaal begroeid, nog lucht door, zodat 

de wind er geen grip op kan krijgen. 
Vooraf begroende EcoSedum®-elementen 
kunnen alleen in combinatie met volledig 
verkleefde of mechanisch bevestigde 
dakbedekking of in combinatie met 
betontegels (losliggende dakbedekking) 
worden geplaatst.  

* Gewicht dient bepaald te worden  
  conform de geldende richtlijnen.

Details en accessoires

Afvoer van hemelwater met een 
inspectieput

ca. 30 cm
Inspectieput KS 6



6 cm

Beplanting volgens de plantenlijst
‘Sedumtapijt’
Jute anti-erosiweefsel JEG

Substraat Extensief

Floraset® FS 75

Waterhoudende beschermmat BSM 64 
Dak met wortelvaste
dakbedekking

15

Reeds in mei 2008 heeft ZinCo het 
Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) 
opdracht geven om de producten volgens 
EOTA (Europese organisatie voor 
technische toelatingen) een testprogramma 
op te stellen. Dit om de ZinCo dakbe-
groeiingssystemen te beoordelenconform 
Europese richtlijnen voor de bouw.  
Hiervoor is in mei 2011 door EOTA een 
zogenaamde CUAP (Common Under-

Europese Technische toelating  
voor ZinCo daksysteem!

standing of Assement Procedure) gestart 
waarin ‘Kits for Green Roofs’ zijn 
opgenomen om tot een Europese 
technische toelating (ETA) te komen. Dit 
staat gelijk aan een CE markering voor 
producten waarvoor geen geharmoni-
seerde beoordelingsrichtlijn is vastgelegd. 
Voor de ZinCo ‘Green Roof Kits’ is in juni 
2013 onder het nr 13/0668 een ETA 
verleend. Hierbij zijn de systeemopbouwen 

van ZinCo toegelaten conform de CE 
systematiek. Hierdoor zijn architecten, 
opdrachtgevers en bouwers verzekerd 
van een betrouwbaar product dat onder 
strenge controle wordt geproduceerd en 
geleverd. 

Systeemopbouw Sedumtapijt op hellende daken
8 Kijk voor besteksteksten en productdetails op www.zinco.nl/productinformatie

In het algemeen wordt de systeemop-
bouw ‘Sedumtapijt’ op platte daken 
toegepast, maar ook op hellende daken 
kan dit type worden ingezet. Vanaf een 
helling van 10° vindt wel een aanpassing 
in de systeemopbouw plaats. Basis van 
de opbouw vormen de anti-erosie 
Floraset® FS 75-elementen, de zwaardere 
beschermmat verhoogt de waterbuffering 
en een jute anti-erosieweefsel of 
voorgekweekte vegetatiematten kunnen 
verder nog worden ingezet om erosie te 
voorkomen. Uitvoerige informatie over 
de begroening van hellende daken vindt 
u in onze brochure ‘Groene hellende 
daken’.

Opbouwhoogte: ca.   14 cm  
Gewicht, waterverzadigd: ca. 130 kg/m2 
Waterbuffering: ca.   36 l/m2 

Afvloeiingscoëfficient C: niet bepaald        



In deze technische handleiding vindt u 
antwoorden op alle vragen over 
extensieve dakbegroening. Voor 
projectgebonden advies voor uw project 
staat het ZinCo adviesbureau u met 
onze technische adviseurs met raad en 
daad te woord: van de detaillering tot 
en met het samenstellen van de 
bijhorende bestekteksten.

Kijk voor meer informatie op 
onze website: www.zinco.nl/
productinformatie

Neem vrijblijvend contact met ons op!
ZinCo adviesbureau
Tel. +31 (0) 20 667 4852

Ecologische beschermlaag 
met Europese technise 
goedkeuring

ZinCo Benelux . Postbus 9092 . 1006 AB , Amsterdam 
Telefoon: +31 (0) 20 667 4852 . Fax: +31 (0) 20 667 3847 
www.zinco.nl · daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.be · info@zinco.be 02
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