
RootBarrier® HydroGold 

Technische gegevens
Basisgewicht      300 g/m² EN ISO 9864
Dikte      1,33 mm EN ISO 9863-1
Treksterkte      9,1 kN/m EN ISO 10319
Waterdoorlatendheid VIH50     44 mm/s EN ISO 11058
Statische perforatie weerstand  1050 N EN ISO 12236
Waterretentievermogen     0.788 l/m² FLL 2008
De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.

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

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

ONKRUIDWERING & 
BEWATERING

Onovertroffen onkruidbestrijding en waterbuffer in één.
RootBarrier® HydroGold slaat twee vliegen in een klap! 
De inzet van RootBarrier® HydroGold zorgt ervoor dat planten de kans krijgen om 
optimaal te groeien, dankzij de bescherming tegen onkruid en de waterbuffer die 
het doek creëert.  

Dit extra sterke en langdurig bestendige doek is gemaakt van de beste kwaliteit 
op de markt. Het doek laat lucht, water en voedingsstoffen door, waardoor de 
bodem en de plantwortels onder het doek kunnen ademen, maar onkruid wordt 
tegengehouden. 

Als extra element is aan het Dupont® Plantex® Gold doek een laag naaldvilt 
toegevoegd. Bij bevochtiging zorgt deze laag dat er een waterbuffer ontstaat die 
per m² tot wel 1 á 2 liter water kan vasthouden. Dankzij deze naaldvilt laag blijft de 
onderliggende grond extra lang vochtig, waardoor planten in een drogere periode 
een waterreserve hebben. Een optimale groei van planten is met de inzet van 
RootBarrier® HydroGold gegarandeerd! 

Eigenschappen.
• Eenvoudig te knippen en te installeren
• Verhoogt de kwantiteit en de kwaliteit van gewassen
• Planten kunnen sneller groeien

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.
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