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Dane techniczne i właściwości:

Materiał:

Optigrün zawierającym kiełki, 

preparat antyerozyjny, mulcz 

celulozowy i mieszanka siewna.

cechy szczególne: - do konstrukcji jednowarstwowych zaleca się dodanie substratu Optigrün zawierającego kiełki:

→ ok. 4 l/m² w przypadku substratów zawierających związki organiczne w wysokości do 20%

→ ok. 6 l/m² w przypadku substratów wyłącznie mineralnych

- dodanie preparatu antyerozyjnego 

- Zasiew pędów ok. 50 g/m²

- mieszanka siewna Optigrün typ A dla substratów jednowarstwowych (np. dachy ekonomiczne)

- mieszanka siewna Optigrün typ E dla substratów wielowarstwowych (np. dachy naturalne)

- Mulcz celulozowy i preparat pełnią rolę dodatkowej ochrony przed erozją

do momentu zupełnego ukorzenienia się pędów, a substrat zawierający kiełki

pełni rolę  organicznego podłoża dla nasion.

Zastosowanie: - do równomiernego zasiewu nasion ziół i trawy 

- do unieruchomienia  zasiewu w zagrożonych powiewami wiatru obszarach

- jako rozsadnik na substratach niskoorganicznych lub niezawierających organiczne komponenty

- najbardziej ekonomiczny od ok. 500-700 m²

Wskazówki wykonawcze: - wykonanie jest z reguły przeprowadzane przez usługodawcę posiadającym 

specjalistyczny sprzęt, łącznie z siewem kiełków

- patrz instrukcja montażu i położenia:

   "Siew mokry natryskowy"

- siew pędów winien nastąpić przed mokrym siewem  

- w przypadku małych powierzchni można ręcznie zasiewać mieszankę 

Powyższe dane stanowią wartości orientacyjne, które uzyskane zostały w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji. 

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie są zgodne z wiedzą techniczną Optigrün, obowiązującą w momencie jej wydania. Optigrün 

zastrzega sobie możliwość jej uzupełniania i zmiany we właściwym czasie w oparciu o najnowsze informacje oraz modyfikacji wymienionych 

właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie.

Karta techniczna

Siew mokry natryskowy

Technologia zasiewu nasion na dachach ekstensywnych 

polegająca na natrysku składającego się z wody, substratów 

mineralnych, preparatu antyerozyjnego i mulczu celulozowego 

z domieszką nasion ziół/trawy.

Mieszanka wody z substratem
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