INSTALLATIEHANDLEIDING

RootBarrier® BioCovers®

RootBarrier® BioCovers® kan zeer eenvoudig manueel of mechanisch geïnstalleerd worden.
Manuele Installatie
RootBarrier® BioCovers® is licht en compact daardoor makkelijk te installeren en te verwerken.

Stap 1
Verwijder alle onkruid, planten, bomen, struiken, etc. van de aan te leggen oppervlakte.
Pas op: dit is heel belangrijk. Sommige hardnekkige onkruid soorten kunnen door het vlies
heen groeien als deze niet helemaal verwijderd zijn.

Stap 2
Nivelleer de oppervlakte. Het terrein dient mooi vlak te zijn.

Stap 3
Maak gebruik van een ladder voor de installatie op steile hellingen om beschadigingen aan
het doek te voorkomen.

Stap 4
Zorg dat het doek goed aansluit tegen de bodem. Gebruik hiervoor BioCovers® Pins. De
buitenranden kunnen eventueel ook (minimaal 10 cm diep) ingegraven worden. Plaats
zowel in de lengte- als in de breedteligging één pin per m1.
Stap 5
Zorg voor een overlapping van 20 cm. Plaats de pinnen in de lengterichting op de
overlapping. Voor een goede hechting dienen de overlapping en de centrale delen van de
rol ook vastgemaakt te worden. Houd rekening met de dominante windrichting voor het
bepalen van de richting van de overlapping (zie afbeelding hiernaast).

Stap 6
Maak een incisie in de mat waar u een plant/boom wenst aan te planten. Een Y-vormige
incisie is hier te verkiezen boven een X-vormige incisie.
Klap het doek open en plant de plant.

Stap 7
Klap het doek terug na het planten en fixeer met 1 zo nodig 2 pennen; minimaliseer de vrije
opening rond de plant/boom. Controleer na installatie of alle pinnen diep genoeg in de
grond geduwd zijn.

Na installatie en beplanting is het aanbevolen om door vliegende zaden veroorzaakt onkruid te verwijderen. 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.
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