Juurenestomatto

Käyttö
 Antaa tehokkaan suojan vahvojakin rikkaruohoja vastaan
kaikkiin infrarakenteisiin (putkitukset, kiveykset, katetut
alueet, tiet, vesi- ja viemäröinti kanavat, kaapeloinnit)

Ominaisuudet
 Perustuu DuPont Xavan kankaaseen, jossa on
läpäisemätön pehmeä vihreä pinnoite toisella puolella
(vihreä pinta juuria vasten)
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 Kontrolloi juurien kasvua
 Läpäisee veden

Edut
 Estää juurien kasvua putkistoihin
 Erottaa tehokkaasti istutetut alueet puistoissa
 Estää tehokkaasti juurakkoa leviämästä (esim. bambu)
 Voidaan asentaa vaakaan tai pystyyn
 Helppo ja nopea asentaa, juurivarma maaperässä
 Kierrätysmateriaalia, koska 100% PP

Asennus

Tekniset ominaisuudet
DuPont RootBarrier Pro estää tunkeutuvia juuristoja
leviämästä, esimerkiksi patioiden alla tai alla olevissa rakenteissa
kuten vesi- ja viemäröinnit.
Ei kontrolloidut juuristot voivat tulla hyvin kalliiksi ja aiheuttaa
paljon vahinkoa, joka tulee näkyviin tai on piilossa.
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luonnon maakerros

DuPont RootBarrier Pro on tehty erittäin vahvasta eikudotusta, 100% polypropyleneeni kankaasta, jossa on
pinnoite. Voidaan asentaa vaakaan tai pystyyn.
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Ominaisuudet

Standardi

Massa per alue

EN ISO 986

Vahvuus

E N I S O 9 8 6 3 -1

Arvo

Mitta

325

g/m

0,8

mm
kN/m

Vetolujuus

EN ISO 10319

2

Pituus max vedossa

EN ISO 10319

50

%

Repäisy lujuus

ASTM D4533-91

60

kg

Lävistyskyky

ASTM D4833 8mm
EN ISO 12236 50mm

Dynaaminen lävistyskyky

EN ISO 13433

580
3500
2

N
mm

Nämä mitat on testattu laboratoriossa, yksittäisten instituuttien toimesta ja ovat tämän vuoksi
suuntaa-antavia.

0. 3 0m < d<0. 50 m
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0. 3 0m <d< 0.50m

Käytettäessä Xavan Liimaapinnatyhteen,jottasaadaanpyöreäjuurisuojapuilleym.
®

Vaihe 2: Laskosta sauma Z- muotoon (kuten kuvassa)
ja lisää toinen liimapaperi kuitenkin poistamatta suojapaperia.

Vaihe 1: Aseta vastakkain kummatkin päädyt RootBarrier Pro
kankaasta ja liimaa ne yhteen kaksipuoleisella teipillä kuten
Xavan teippi. Taita toinen reuna ja lisää liimapaperi kuitenkin
vielä poistamatta suojapaperia.
®

nurmikko

Vaihde 3: Kun sauma on valmis, poista suojapaperit ja paina pintoja voimakkaasti yhteen.
Näin juuret eivät pääse läpääisemään saumaa.

luonnon maakerros
putkitus
RootBarrier Pro

Rullakoot :

0,5 x 30 m
0,7 x 30 m

Product safety information is available upon request.
This information corresponds to our current knowledge on the
subject. It is offered solely to provide possible suggestions for your own experimentation. It is not intended, however,
to substitute for any testing you may need to conduct to determine for yourself the suitability of our products for
your particular purposes. This information may be subject to revision as new knowledge and experience becomes
available. Since we cannot anticipate all variations in actual end-use conditions, DuPont makes no warranties and
assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing in this publication is to be considered as
a license to operate under or a recommendation to infringe any patent right.

1,0 x 30 m
1,4 x 30 m
2,0 x 100 m

Jälleenmyyjä suomessa:

Eg- Trading Oy

www.eg-trading.fi, info@eg-trading.fi

p.09 298 9924

www.plantexpro.dupont.com
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