
Plantex® Platinium
Optimaalinen ratkaisu haitallisia vieraslajeja ja rikkaruohoja vastaan
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DuPont™ Plantex® Platinium toimii tehokkaasti japanintatarta, 

juolavehnää, kortteita, jättiputkia sekä muita vahingollisia ja 

aggressiivisia kasveja vastaan. DuPont™ Plantex® Platinium on 

suunniteltu asennettavaksi lähelle maanpintaa. Täyttökerroksen 

paksuuden on kuitenkin oltava vähintään 20 cm. Tämä vahva, 

tehokas kangas poistaa rikkaruohomyrkkyjen tai niittämisen 

tarpeen, kun taas tuotteen veden- ja ilmanläpäisevyys 

auttavat ylläpitämään maaperän terveyttä, vakautta ja sopivaa 

kosteutta. Sen tehokkuus on osoitettu useissa kenttäkokeissa 

monien vuosien aikana.

Plantex® Platinium on helppohoitoinen, 

nopeavaikutteinen ja pitkäikäinen

Oikein asennetun Plantex® Platiniumin hyödyt näkyvät 

välittömästi ja myös useiden tulevien vuosien ajan. Visuaalisesti 

huomaamaton kangas mahdollistaa alueen, jossa ei esiinny 

epätoivottua kasvua ja joka on helppo hoitaa. Vaikka Plantex® 

Platinium toimii luotettavasti, on tärkeää tarkastaa säännöllisesti 

esimerkiksi limityssaumat.

Tärkeimmät hyödyt:

•  Todistettu tehokkuus ja edistyneempi teknologia

•  Ratkaisu vain yhdellä helppohoitoisella sovelluksella

•  Pitkäikäinen huoleton ratkaisu

•  Kemikaalivapaa ratkaisu EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

säännöksiin rikkakasvien torjunta-aineiden vähentämiseksi ja 

kieltämiseksi

•  Mahdollistaa terveellisen, stabiilin ja biologisesti 

monimuotoisen maaperän, kun ilma, ravintoaineet ja vesi 

pääsevät kulkemaan läpi

•  Vahva ja kestävä vaurioitumista, repeytymistä ja rispaantumista 

vastaan

•  Nopea ja helppo asennus (noudata selkeää ja yksityiskohtaista 

asennusohjetta)

•  Kestää vähintään 35 vuotta rajoitetun tuotetakuun mukaisesti*

•  Saatavana 2,50 m ja 5 m leveinä rullina (jälkimmäinen sopii 

erinomaisesti saumojen vähentämiseksi suurissa kohteissa)

•  Osa kokonaisvaltaista järjestelmää juurakoiden hallintaan

•  Vältä tuotteen joutumista kosketukseen tuholaistorjunta-

aineiden ja erityisesti rikkakasvien torjunta-aineiden kanssa.

• Käy osoitteessa www.plantexpro.dupont.com:

- * takuuehdot

- Plantex® Platiniumin asennusohje

Rullakoot

Plantex® Platinium 2,5 x 50 m 5 x 50 m

2,5 x 100 m 5 x 100 m

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

Ominaisuudet
Testimenetel-
mä

Yksik-
kö

Keskiarvo

Tuotekuvaus

Yksikköpaino EN ISO 9864 g/m² 240

Paksuus 2 kN/m² kuormalla EN ISO 9863-1 mm 0,64

Hydrauliset ominaisuudet

Vedenläpäisevyys VIH50 EN ISO 11058 mm/s 20

Mekaaniset ominaisuudet

Vetolujuus EN ISO 10319 kN/m 18

Murtovenymä EN ISO 10319 % 60

Repäisylujuus ASTM D4533 N 550

Merkitsevä aukkokoko O90W EN ISO 12956 µm 60

Huomautus:  Arvot vastaavat laboratorioissamme ja ulkoisissa laitoksissa saatuja keski-

määräisiä tuloksia ja ovat ohjeellisia. Näitä tietoja voidaan tarkistaa, kun uusia 

tietoja ja kokemuksia on saatavilla.

The product information available here corresponds to our current knowledge and 

experience on the subject. It is offered solely as information and to provide possible 

suggestions for your own experimentation to determine for yourself the suitability of our 

products for your particular purposes and for any specific application of our products. 

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 de 

Nemours has no obligation relative to results and assumes no liability in connection with 

any use of this information. Nothing in this publication is to be considered as a licence to 

operate under or a recommendation to infringe any patent right.
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