
DuPont™ Plantex® Pro

Technische gegevens
Basisgewicht   90 g/m² EN ISO 9864
Dikte   0,39 mm EN ISO 9863-1
Treksterkte   5 kN/m EN ISO 10319
Breukrek   40 % EN ISO 10319
Scheurweerstand  220 N  ASTM D4533
O-grootte O90W  0,175 mm EN ISO 12956
Waterdoorlatendheid VIH50  100 mm/s EN ISO 11058
De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.

Afmetingen
• 50 m:  100, 200 cm
• 25 m:   100, 200 cm
• 10 m:  100, 200 cm

Combineer met
• RootBarrier® Pins
• DuPont™ Plantex® Bio Pins
• Pins PT200

In enkele gevallen kan het voorkomen dat bijzonder agressief 
onkruid, ondanks het voorbehandelen van de grond, door het doek 
groeit. 100% bescherming tegen onkruid kan met een onkruiddoek 
niet gewaarborgd worden. Vermijd elk contact van het product met 
alle soorten pesticiden, met name onkruidverdelgers.

ONKRUIDWERING

Plantex® Pro is een zwartkleurig anti-onkruidvlies. Door dit 
gronddoek horizontaal te plaatsen met een afdeklaag van schors, 
kiezels of houtsnippers wordt groei van onkruid voorkomen. In 
enkele gevallen kan het voorkomen, dat bijzonder agressief onkruid, 
ondanks het voorbehandelen van de grond, door het doek groeit. 
100% bescherming tegen onkruid kan met een onkruiddoek niet 
gewaarborgd worden. Dankzij de unieke structuur van DuPont™ 
Plantex® Pro worden voedingsstoffen, water en lucht gemakkelijk 
doorgelaten zodat planten blijven groeien. Ook tegen onkruid onder 
tegels of houten vlonders.

Eigenschappen.
• Effectieve en betaalbare onkruidbestrijding
• Laat lucht, water en voedingsstoffen door
• Snel en eenvoudig te plaatsen, rafelt niet
• Vrij van chemicaliën
• Volledig recyclebaar, want 100% polypropyleen thermisch gebonden
• 25 jaar garantie op het intact blijven van de structuur bij 5 cm  
 afdekking met schors, kiezels of houtsnippers
*Zie de garantievoorwaarden op onze website
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