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®Plantex  GroundGrid

® ®DuPont™ Plantex  GroundGrid  on meekärjesarnase kambrilise 
ehitusega tugev kolmemõõtmeline ja vett läbilaskev kangas. Seda 
kasutatakse täiteaine, kivi, killustiku või pinnase tihendamiseks, et nii 
jalakäijate kui ka liiklusega alades oleks pind kindel ja stabiiline 
vastupidavamalt ja tõhusamalt kui lahtiselt paigaldatud pinnakatte 
korral. See soodustab ka äravoolu, kuna täiustatud mittekootud 
struktuur võimaldab vihmaveel pääseda läbi nii horisontaalselt kui 
vertikaalselt, vältides sel moel vee kogunemist ühte kohta või lokaalse 
üleujutuse tekkimist, mis võib muidu paduvihma ajal tekkida.

Vähendades pinnase erosiooni ja rattaroobaste tekkimise 
® ®miinimumini, on Plantex  GroundGrid  kärjel suur tõmbetugevus ning 

see sobib ideaalselt ebaühtlasele maastikule või ratastoolide, 
lapsevankrite, lapsekärude, jalgrataste, mootorrataste ja isegi kõrgete 
kontsadega liikumiseks mõeldud teeradadele! Tarnituna tihedalt 

® ®pakitud kokkuvolditud kujul, on Plantex  GroundGrid  kerge ja 
hõlpsasti laiendatav, kohapeal õigesse suurusesse lõigatav ja 
paigaldatav.

Omadused Standard Väärtus Ühik

Kambrite läbimõõt 55 mm

Erikaal (g/m²) EN ISO 9864 190 2g/m

Paksus 2kN/m² EN ISO 9863-1 0.54 kN/m

Tõmbetugevus EN ISO 10319 13 kN/m

Katkevenivus EN ISO 10319 55 %

Ava suurus O90W EN ISO 12956 80 μm

Vee läbilaskevõime VIH50 EN ISO 11058 35 mm/s

55 mm kambri läbimõõdu puhul soovitatakse kasutada kruusa vahemikus 8/16 (või sarnast);

Omadused

· Kaalult kerge, kuid väga tugev materjal

· Vett läbilaskev kõikides suundades

· Aitab luua dreenivaid pindu

· Vähendab üleujutusohu miinimumini, parandades 
pinna vihmavee äravoolu

· Elastne materjal, sobib ideaalselt kurviliste metsa- 
või ligipääsuteede jaoks

· Toetab kergliiklust

· Lihtne transportida, kuna toode on kokkuvolditud

· Toote kvaliteet ei halvene ajas

· Mädanemiskindel

· Vältige toote kokkupuutumist igasuguste 
pestitsiididega, eriti umbrohutõrjevahenditega.

· Konkreetsete paigaldusjuhendite leidmiseks 
külastage www.plantexpro.dupont.com 
aadressil olevat kodulehte.

Mõõdud

· 55 mm x 50 mm

· 1,25 m x 8 m

· Suuremate projektide jaoks saab teisi mõõte tellida.

Siin esitatud tooteinfo põhineb meile hetkel teadaolevatel andmetel ja kogemustel. See on esitatud ainult teavitamiseks ning võimalike soovituste pakkumiseks teie enda 
katsetuste tegemiseks, et teha kindlaks meie toodete sobivus teie konkreetse kasutusotstarbe suhtes ning meie toodete igasuguste muude otstarvete suhtes. Seda teavet 
võidakse üle vaadata, kui selguvad uued teadmised ja kogemused. Kuna me ei saa ennustada kõiki variatsioone tegelikus lõppkasutuse tingimustes, ei vastuta DuPont de Nemours 
nende tagajärgede eest ega võta endale mingeid kohustusi siin esitatud informatsiooni kasutamise osas. Mitte midagi siin dokumendis avaldatud informatsioonist ei saa pidada 
loaks tegutseda või soovitusena tegutseda mõnda patendiõigust rikkudes.

Müüja:

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

L-2984 Luxembourg

www.plantexpro.dupont.com
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