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Een extensief groendaksysteem met een uitgebreide
begroeiing na één jaar!

De extensieve dakbegroening van FlorDepot is eenvoudig te realiseren en voordelig. FlorDepot is praktisch
onderhoudsvrij en zorgt met zijn snelle plantengroei voor een uitgebreide begroeiing in een korte tijd. U kunt dit
systeem gebruiken voor daken met een helling tussen 1 en 15 graden.

De groendaken van FlorDepot bestaan uit drie
componenten:
        1. Sedumscheuten
        2. Extensief substraat
        3. Vegetatiemat L35

De vegetatiemat beschermt de dakafdichting, zorgt voor
wateropslag bij droogte, voedt de planten en zorgt voor de
drainage. Het substraat bestaat uit minerale bestanddelen voor de
ecologische kringloop. 

Het totale gewicht van dit groendak is 55 kg/m2

en heeft een waterbuffering van 30 l/m2.

 Gewicht Hoogte

 Droog Verzadigd met water  

Substraat 23 kg/m2 33 kg/m2 40 mm

Vegetatiemat 2 kg/m2 22 kg/m2 35 mm

Totaal 25 kg/m2 55 kg/m2 75 mm

Het totale gewicht van dit groendak is 71,50 kg/m2

en heeft een waterbuffering van 35 l/m2.

 Gewicht Hoogte

 Droog Verzadigd met water  

Substraat 34,5 kg/m2 49,5 kg/m2 60 mm

Vegetatiemat 2 kg/m2 22 kg/m2 35 mm

Totaal 36,5 kg/m2 71,5 kg/m2 95 mm

Gratis EPDM-rubber opleidingen

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en
praktische opleidingen en informatiesessies. 
U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv.
Meer info op www.constructiv.be

Geïnteresseerd in een opleiding?
Neem vandaag nog contact op: www.epdmopleidingen.be

www.vmbuildingsolutions.be
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Groendaken
FlorDepot, een eenvoudig
groendaksysteem

Eenvoudige verwerking 

Plaatsing 50 m2 in 1 uur

Vegetatiemat  + Substraat +
Sedum instrooien

Licht in gewicht 

www.vmbuildingsolutions.be
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