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Belangrijk  

 Bereid de ondergrond voor, gebruik hiervoor een hark.  

 Zorg dat de ondergrond vrij is van puin, scherpe stenen en onkruid om beschadiging van Plantex® Gold te 

voorkomen.  

 

Uitrollen van DuPont™ Plantex® Gold  

 Rol DuPont™ Plantex® Gold uit. Bij meer rollen: naast elkaar uitrollen en zorg voor minstens 10 cm overlapping.  

 Gebruik U-pins, DuPont™ Plantex® Pins of DuPont™ Plantex® Bio-Pins om de overlapping vast te zetten.  

 Gebruik minstens twee pinnen per meter.  

 Om verschuiving van Plantex ® Gold te voorkomen raden wij aan deze vast te zetten met stenen of met nieuwe 

planten.  

 

Planten in DuPont™ Plantex® Gold  

 Maak een opening met een schaar of mes waar bestaande planten zijn of voor nieuwe planten.  

 Haal de planten voorzichtig door de opening of plant nieuwe planten door de opening.  

 

DuPont™ Plantex® Gold afdekken als wenselijk  

 DuPont™ Plantex® Gold is UV- bestendig, afdekken is mogelijk maar niet nodig.  

 DuPont™ Plantex® Gold kan afgedekt worden met bijvoorbeeld schors, kiezels, mulch, stro of houtsnippers. Wij 

adviseren minimaal 5 cm afdekmateriaal te gebruiken.  

 DuPont™ Plantex® Gold is sterk, bestand tegen scheuren, licht en veelzijdig en blijft zonder afdekking 3 jaar in 

uitstekende staat, afhankelijk van de UV-bestraling.  

 

Toebehoor  

 Pins PT200: trek DuPont™ Plantex® Gold aan en druk de metalen pins in de ondergrond  

 RootBarrier® Pins: trek DuPont™ Plantex® Gold aan en druk de metalen pins in de ondergrond  

 Plantex® Bio-Pins trek DuPont™ Plantex® Gold aan en druk de DuPont™ Plantex® Bio Pins in de ondergrond. Na ± 6 

maanden zijn de DuPont™ Plantex® Bio Pins volledig afgebroken. 

 

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. 

INSTALLATIEHANDLEIDING DuPont™ Plantex® Gold 


