
MONTAGEHANDLEIDING GROENDAKTEGELS EXTRA LICHT

Stap 1, schoonmaken

Maak het dak vrij van grind, vuil of andere materialen.

Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er 
zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

Algemene opmerkingen en tips 

- Let op je eigen veiligheid je werkt ten slotte op hoogte!
- Laat de pallet met groendaktegels zo dicht mogelijk plaatsen bij het dak.
- Zorg ervoor dat de groendaktegels binnen 2 dagen na levering geplaatst zijn op het dak.
- Alle producten die hieronder genoemd worden zijn te koop in onze webshop.

Stap 2, wortelwerende folie (optioneel)

Is je dakbedekking niet wortelwerend rol dan wortelwerende 
folie uit over je dakbedekking. 
Zorg dat de opstaande dakranden ook bedekt zijn en dat de 
folie goed aansluit dmv een overlap van 50 cm.

Stap 3, eerste groendaktegel plaatsen

Plaats de eerste groendaktegel in de hoek van het dak en 
houdt ongeveer 20 cm afstand van de dakrand.
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Stap 4, plaatsing groendaktegels

Plaats de groendaktegels extra licht tegen elkaar aan.
Let op dat het goed schoon is onder de tegel voordat je ze 
neerlegt.

Stap 5, op maat zagen

De groendaktegels extra licht zijn eenvoudig op maat te zagen 
met een kartelmes.
Plaats de zaagkant tegen de vorige tegel aan en zaag de 
tegels beneden op maat en nooit op de dakbedekking.

Stap 6, grindstrook aanbrengen

Bedek de hemelwaterafvoeren en dakdoorvoeren met een 
bolrooster of bladvanger als deze er nog niet zijn. 
En vul de ruimte tussen de dakrand en groendaktegels op met 
grind.

Stap 7, water geven

Geef de groendaktegels na het aanleggen water en geef ze in 
het begin als ze neergelegd zijn in een droge periode wat 
extra water.

Stap 8, onderhoud en bemesting

Hoeveel onderhoud er nodig is er erg afhankelijk van de 
ligging, maar denk aan het 2x per jaar strooien van 
mestkorrels bij voorkeur eind april en eind september. 
En het verwijderen van ongewenst ingewaaide gewassen en 
bladeren.

GroendakTegels
Bestel al je producten eenvoudig en veilig via 
www.wijwonenduurzaam.shop

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt, we 
helpen je graag!

Whats app of bel ons op 085-0041213
of mail ons op info@wijwonenduurzaam.nl

8

6 7

4 5


