Plantex Gold
®

Effektivt og æstetisk ukrudtskontrol uden brug af
afdækningsmateriale
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25
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AR

ODUKTG
PR

Plantex Gold er en meget stærk fiberdug til langvarig og
effektiv kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse. Selv imod kraftigt
ukrudt som tidsler, mælkebøtter, brændenælder er den yderst
effektiv. Dugen tillader gennemtrængning af vand, luft og
gødning, som sikrer planterne de bedste vækstbetingelser.
Dugens overside er brun, og undersiden er sort for at øge UVholdbarheden, så den kan ligge uafdækket på jorden.
®

Egenskaber

Testmetode

Værdi

Basisvægt

EN ISO 9864

125 g/m²

Tykkelse

EN ISO 9863-1

0,45 mm

Porestørrelse O90W

EN ISO 12956

0.125 mm

Vandgennemtrængelig VIH50 EN ISO 11058

60 mm/s

Plantex Gold er ideel til etablering på skråninger, hvor den kan
bruges både tildækket og uafdækket. Dugen har en garanteret
holdbarhed på op til 25 år, når den er korrekt dækket med jord
eller grus. Når den anvendes uafdækket, vil den holde op til 3 år
afhængigt af UV-eksponeringen.

Trækstyrke

EN ISO 10319

7,8 kN/m

Brudforlængelse

EN ISO 10319

60 %

• 100 % polypropylene termisk bundet endeløse fibre

Rivestyrke

ASTM D4533

300 N

• En meget stærk og holdbar dug

Statisk
punkteringsmodstand

EN ISO 12236

1050 N

Dynamisk perforering

EN ISO 13433

27 mm

®

• En kemikaliefri løsning
• Øger planternes vækstbetingelser
• Brun overside falder naturligt ind i landskabet

Bemærk: Værdierne svarer til de gennemsnitlige resultater opnået i DuPonts laboratorier
og hos eksterne institutter. Værdierne er vejledende. Disse oplysninger kan
revideres, hvis ny viden og erfaring bliver tilgængelig.

• Beskytter mod erosion
• Undgå at produktet kommer i kontakt med alle former for

Dimensioner
Plantex Gold
®

pesticider, især herbicider

2 x 25 m
2 x 100 m

• Besøg www.plantexpro.dupont.com:
5,2 x 100 m

- for en udførlig installationsguide
- for garantibetingelser og vilkår

Importør:

BG Byggros A/S Tlf.: 45 5948 9000
www.byggros.com

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
L-2984 Luxembourg
www.plantexpro.dupont.com

De oplysninger, der er angivet her, er baseret på de bedste data (knowhow og erfaring),
vi har. Disse oplysninger er kun til orientering og med det ene formål at hjælpe dig til
at udføre de forsøg, som du skal udføre for at fastsætte tilpasningen af vores produkter
til den specifikke anvendelse, du har til hensigt at bruge dem til. Disse oplysninger kan
blive ændret efterhånden, som der opnås nye data. DuPont de Nemours kan ikke påtage
sig nogen forpligtelser for resultatet og heller ikke noget ansvar vedrørende anvendelsen
af nærværende oplysninger i fravær af kontrol med de særlige brugsbetingelser for
produkterne. Derudover må nærværende publikation ikke anvendes til at foreslå midler til
overtrædelse af eksisterende patentrettigheder.
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