BEWATERING
RootBarrier® Gietrand

Professioneel bewateringssysteem voor
bomen.

Bij het plaatsen van bomen moet er rekening gehouden worden met
de watertoevoer. Een droge grond en een gebrek aan water kan leiden
tot groeiproblemen bij jonge bomen. Dit komt vooral voor bij jonge
bomen en bij bomen die regelmatig water nodig hebben. Door gebruik
te maken van onze RootBarrier® Gietrand, hoeft het water niet meer
dagelijks toegevoerd te worden. Het water in de gietrand blijft in het
gebied van de stamvoet en wordt zo gedoseerd aan de kluit afgegeven
voor optimale waterafgifte.

RootBarrier® Connector

De RootBarrier® Gietrand wordt in een cirkel om de boom heen
gebogen en met de RootBarrier® Connector vastgezet. Om de gietrand
stabiel te houden, wordt de gietrand voor een deel in de aarde
geplaatst (ca. 10 cm). Het restmateriaal blijft boven de grond uitsteken
(20 cm).
RootBarrier® Grondverankering
De RootBarrier® Gietrand wordt met onze RootBarrier®
Grondverankering in de grond geplaatst en hoeft dus niet aan een paal
vastgeschroefd te worden. Hierdoor kan het heel makkelijk meerdere
keren opnieuw geïnstalleerd en gebruikt worden. De gietrand blijft ook
zonder grondverankering stabiel. Als de gietrand op een talud wordt
geïnstalleerd, is onze RootBarrier® Grondverankering wel noodzakelijk.
Voor de afwerking van onze gietrand kan er bovendien gebruik worden
gemaakt van ons RootBarrier® Afdekkapje.

RootBarrier® Afdekkapje

BEWATERING
RootBarrier® Gietrand
RootBarrier® Gietrand HDPE.

De RootBarrier® Gietrand HDPE is een UV-bestendig professioneel bewateringssysteem voor bomen. De gietrand is gemaakt van hoogwaardig gerecycled High Density Polyethylene (HDPE) en heeft een dikte van
2 mm. De gietrand heeft een UV-stabiliteit van 5 jaar, maar gaat naar
verwachting 10 jaar mee. Hierdoor kan de RootBarrier® Gietrand HDPE
ook hergebruikt worden. De gietrand is verkrijgbaar in de kleuren groen
en zwart.

RootBarrier® Gietrand LDPE.

De RootBarrier® Gietrand LDPE is een professioneel bewateringssysteem voor bomen. De gietrand is gemaakt van Low Density Polyethylene (LDPE) en heeft een dikte van 3 mm. LDPE is een vrij flexibel en zeer
taai materiaal. De gietrand is verkrijgbaar in de kleur groen.

Eigenschappen.

• Flexibel, duurzaam en herbruikbaar
• 100% recyclebaar
• Makkelijk te snijden en installeren met behulp van onze accessoires
• Kan op een talud geplaatst worden
• Antivandalisme systeem
• Beschermend tegen strooizout en maaischade
• Vrij van chemische stoffen
• Verkrijgbaar in HDPE 2 mm en LDPE 3 mm
• Verkrijgbaar in groen en zwart

Omvang

Diameter

Capaciteit

2,5 m

80 cm

Ca. 100 l

3,0 m

95 cm

Ca. 140 l

3,5 m

110 cm

Ca. 195 l

Technische gegevens HDPE groen
Gewicht		
Dikte bij 2 kPa		
Doordrukweerstand
Trekweerstand lengte
Trekweerstand breedte
Rek bij breuk lengte
Rek bij breuk breedte

1877 g/m²
2,02 mm
4474 N
40,9 kN/m
43,6 kN/m
17,9 %
15,3 %

Technische gegevens HDPE zwart
Gewicht		
Dikte bij 2 kPa		
Doordrukweerstand
Trekweerstand lengte
Trekweerstand breedte
Rek bij breuk lengte
Rek bij breuk breedte

1967 g/m²
2,05 mm
4172 N
37,9 kN/m
38,5 kN/m
18,5 %
17,7 %

E-Modul		
350 N/mm² DIN 53457
Treksterkte		
11 N/mm² DIN 53455
Rek bij breuk		
300 %
DIN 53455
Hardheid		
45 shore D DIN 53505
Dichtheid		
940 kg/m³ DIN 53479
Brandklasse		
B2
DIN 4102
De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.

• 25 m:		
• 20 m: 		
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EN ISO 9864
EN ISO 9863-1
EN ISO 12236
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319

Technische gegevens LDPE 3 mm

Afmetingen

KING RootBarrier

EN ISO 9864
EN ISO 9863-1
EN ISO 12236
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319

30 cm
30 cm

