
NR:

Afd. Navn:

Afd. Nr.:

Bygningsdel:

Område:

Opdateret:

Antal

2000kvm

2000kvm

2000kvm

2000kvm

2000kvmNature Impact Roof 80mm

Indbyg. År

Levetid / Garanti

Konstruktion 

Dampspærrer

Isolering 

Underpap

2020

2020

2020

Mosedum 2020

Specifikation

Omfang/Lokalisering:

Leverandør/fabrikat:

Mosedum/Tagfladen

Skantag A/S 

Nature Impact

Jackoson EPS S60/250

Soprema PF3500

2020Overpap Sopralene Garden 5800

Bygningsdelkort 95

Entreprenørens adresse: Gunnar Clausens Vej 6, 8260 Viby J 

Materiale

Entreprenør

Sneglehusene, Rødbedevej 3-127

Tagkonstruktion

Tagdækning

20.10.2021

Konstruktion og materiale

Soprema PF3500

Forventet levetid

Garanti

100 år (hvis vedligeholdt)

5 år



Bilag: Nature Impact - drift og vedligeholdelse

Vedligehold kr. / enhed

vicevært, faglært tagdækker, producenten eller lignende

Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:

Fremgangsmåde ved evt. udskiftning: Ret henvendelse til leverandør

Første vedligehold:

Vedligehold afholdes af en: vicevært, producenten eller lignende

apr-22

Vedligeholdelse

Eftersyn:

Ved konstatering af huller i vækstmediet under de årlige eftersyn 

skal disse udjævnes/efterfyldes med vækstmedie fra Nature 

Impact A/S.

På taget bør hvert eftersyn indeholde en gennemgang hvor taget 

efterses for uønsket vegetation. Uønsket vegetation fjernes 

inklusivt rødder. Større mængder blade, fjernes sammen med 

eventuelle fremmedlegemer som sten, flasker, søm, 

nytårsraketter og lignende. Brønde og hætter efterses og 

manglende bladfang og topstykker isættes. Tagrender og 

Første Eftersyn:

Eftersyn udføres af en:

apr-22

Eftersyn

Henvisninger:

Rengøring og midler:

Vedligehold: Tagbrønde skal efterses og rensesTaget skal gødes med Multicote langsomvirkende gødning og en 

NPK. Ved forkert gødskning kan der ske udvaskning af 

gødningsstoffer og skader på vegetationen. Der gødes med 4 

måneders Multicote samt en NPK.

Mindre pletter med manglende plantevækst repareres ved at 

flytte plantemateriale fra andet sted til pletten. Ved større 

reparationer kan det være nødvendigt evt. at udskifte modulet. 

Det anbefales ved større reparationer at rådfører sig med Nature 

Impact A/S.

Vækstlaget ses efter for fysiske skader, døde pletter, usædvanlig 

plantevækst og nedslidning. Det vurderes hvorvidt forringelsen 

skyldes gangtrafik, kemiske affaldsprodukter fra 

udluftningskanaler eller andet. Der efterses for huller i 

vækstmediet under de årlige eftersyn. Fugle/dyr eller gangtrafik 

kan flytte materiale og skabe huller i vækstlaget. Disse skal 

udjævnes/efterfyldes. Sne på taget er kun et vægtproblem og 

bør kun fjernes, såfremt der er risiko for den underliggende 

konstruktion. Der må IKKE anvendes salt/urea eller lignende 

produkter.

Eftersynsinterval: 2 gange om året.

Vedligeholdelsesinterval: hver 6. måned 


