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Tapete Landlab Sedum
Ficha Técnica

Vegetação presente no tapete

Sedum album ‘Coral carpet’
Sedum album ‘Murale’
Sedum acre
Sedum sexangulare
Sedum ‘Hispanicum minus’

Aplicação

O Tapete Landlab Sedum é comercializado em rolo, pronto a ser colocado.

Cuidados Iniciais: Controlo regular do nível de humidade no solo. Caso a colocação ocorra 
em períodos secos, deverão ser efetuadas regas diárias.

Instalação

• Após a chegada dos tapetes de sedum, por favor, certifique-se imediatamente que os 
tapetes não estão quentes. Se estiverem quentes, desenrole-os imediatamente no local 
de obra ou na sua proximidade;

• Coloque as paletes com os tapetes de vegetação na sombra sempre que possível;

• Dependendo da carga máxima da cobertura, espalhe os tapetes sobre a superfície a ser 
coberta;

• Use duas pessoas para levantar o tapete e colocá-la na posição correta;

• Desenrole sempre os tapetes com cuidado! Comece com a aba na parte superior e 
desenrole. Certifique-se que o início do tapete está na posição correta. De seguida, 
estenda o tapete completamente, utilizando duas pessoas. Se necessário, coloque-o de 
novo na posição correta;

• Pode cortar o tapete de acordo com o tamanho que necessita;

• Depois de tudo estar no lugar certo, pode preencher todos as juntas com uma fina 
camada de substrato (1 cm);

• Quando tiver terminado, deve regá-lo completamente. Certifique-se que o substrato 
também é bem regado, permitindo que as raízes do tapete tomem posse do substrato 
o mais depressa possível;

Nota: Os sedum, por terem um crescimento muito lento (daí a pouca necessidade de manutenção), 
não têm grande capacidade de competir com espécies do tipo infestante. Por esse motivo é 
fundamental uma correta preparação do local de instalação, erradicando-o desse tipo de espécies. 
Devem ser atendidas as regras corretas de intalação tais como o uso de substratos próprios.

Sedum spurium ‘Fuldaglut’
Sedum floriferum
Sedum kamschaticum
Sedum hybridum ‘Immergrunche’
Sedum Lydium
Sedum Reflexum
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Manutenção

• Os tapetes Landlab Sedum, se corretamente instalados, exigem pouca manutenção. 

• Quando os tapetes são instalados, durante um período de calor, recomendamos que 
estes sejam regados regularmente até à chegada do Outono, com especial atenção nas 
primeiras durante 2 a 3 semanas. Assim as raízes irão progressivamente tomar posse do 
substrato. Só será necessário fertilizar uma ou duas vezes por ano (Abril e Setembro).

• Se os tapetes estiverem instalados num clima quente, pode ser necessário instalar um 
sistema de rega. Com as alterações climáticas que temos assistido, a existência de um 
sistema de rega gota a gota, enterrado, será uma ferramenta útil na maior parte do 
território Português.

• Quando aplicado num substrato de lã de rocha, recomendamos que fertilize os tapetes 
de vegetação três a quatro vezes por ano.

Nota: Estas recomendações são para situações standard. Cada espaço verde deverá ser acompanhado 
por um  técnico especializado que faça a gestão da manutenção e rega.

Dados técnicos

• Tamanhos padrão*: 60 cm x 200 cm | 120 cm x 100 
cm

• Espessura: 2 a 4 cm

• Peso seco aproximado: 15 kg/m2

• Peso saturado aproximado: 20 kg/m2

• Espessura de Substrato requerida: >10 cm

• Número de m2 por palete: 50 m2 (para tamanhos 
padrão)

• Dimensões da palete: 130 cm x 110 cm

• Comprimento máximo do tapete: 20 m - 25 m
* Mediante solicitação, é possível produzir com outras medidas;


