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Dane techniczne i właściwości:

Materiał: Rozkładająca się tkanina z włókien 

naturalnych z substratem i

wstępnie uprawionymi

ziołami-trawami-rozchodnikami

Grubość: ok. 1,5 – 2,5 cm

Waga (w stanie nasączonym): ok. 15 – 25 kg/m²

Kompozycja: Zioła: Aster amellus; Campanula rotundifolia; Centaurea scabiosa;

Dianthus carthusianorum;Dianthus deltoides;Galium verum;Geranium robertianum;

Hieracium aurantiacum; Hieracium pilosella; Leucanthemum vulgare;  Linaria vulgaris;

Linum perenne; Origanum vulgare; Petrorhagia saxifraga; Potentilla argentea;

Prunella grandiflora;  Prunella vulgaris; Sanguisorba minor; Saponaria ocymoides;

Saponaria officinalis; Thymus pulegoides; Thymus serpyllum
Trawy: Festuca tenuifolia; Festuca ovina vulgaris; Melica ciliata; Vulpia myuros

Sedum album w odmianach: Sedum album`Coral Carpet`; Sedum sexangulare;

Sedum hispanicum; Sedum lydium; Sedum reflexum; Sedum spurium w odmianach

Forma dostawy: W rolach luzem na specjalnych paletach Wymiary: 1 x 2 m

Na życzenie dostępne specjalne wymiary do max. 5 m długości 

Minimalna ilość zamówionego towaru: ok. 30 m²

Zastosowanie: - na dachach skośnych z spadkiem 20° z wykorzystaniem zabezpieczenia podłoża 

przed osunięciami.

- w zagrożonych powiewami wiatru obszarach z wysokością warstwy wynoszącą min. 10 cm

(np. układanie dachów naturalnych)

Zalecenia wykonawcze: Podłoże mocno zagęścić i wyrównać, maty układać naprzemiennie, zasiew tępo przyciąć,

nie należy rozciągać mat na długość, 

w dniu ułożenia odpowiednio wystarczająco nawodnić.

(układać zgodnie z instrukcją)

Magazynowanie: Po otrzymaniu dostawy niezwłocznie usunąć opakowanie oraz położyć na

wcześniej przygotowanym podłożu. Rozwinięte maty mogą być przy 

odpowiednim nawodnieniu i nasłonecznieniu przez max. 1-2 tygodni przechowywane.

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.
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