FDV-DOKUMENTASJON

September 2021

Nittedal Torvindustri A.S
Nobb nr. 23218860

Nittedals Taktorv®
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekker, leveres med og uten frø og kan legges
hele året. Uten frø Nobb nr. 22144307
Takkonstruksjon og tettesjikt må være beregnet for torvtak.
Torvstokk, vindski, vannbord og nødvendig beslag må være montert.
Ang. sikring mot sig: Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekk som sørger for armering
av taket.
Ved bruk av sveisemembran som tettesjikt, anbefales fiberduk NG 2 eller tilsvarende fra
og med 23º takvinkel. På alle tak som er brattere enn 30º, skal det monteres
avlastningsrammer.
Mengdeberegning: For å beregne riktig mengde Nittedals Taktorv® er det viktig med
nøyaktige mål av takflaten. Oppgi også takvinkel og type tettesjikt ved bestilling.
Produktet leveres på pall, en pall rekker til ca. 7,5 m² takflate. For tak brattere enn 30
grader rekker en pall til ca. 7 m² takflate.
Nittedals Taktorv® er lett i vekt: Kun 130 kg/m² vannmettet.

https://www.nittedal-torvindustri.no/torvtak-med-tilbehor/leggeanvisning

Dimensjon:

70x45 cm, tykkelse ca. 17 cm

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre
uttørking og avblåsing. Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.
Etablerte tak vannes i tørkeperioder.
Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Det kan også være aktuelt med slått i løpet av sommeren.
Rak eventuelt vekk noe av gresset når det har tørket. Luk vekk uønskede vekster så tidlig som mulig om våren.
Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvm tak
(tilsvarende gjødselprodukter kan benyttes).
Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet. Ikke tråkk unødig på taket før
gresset er godt etablert.
Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.
3. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett

Nittedal Torvindustri A.S
Vestre Solørveg 1350
2266 Arneberg
+47 62 95 58 20
firmapost@nittedal-torvindustri.no
https://www.nittedal-torvindustri.no/

