ekomat

KARTA PRODUKTU
biomata słoma/kokos SK_50
biodegradowalna mata przeciwerozyjna
wzmocnienie i zazielenienie skarpy
Zaslosowanie
- ochrona powiezchni skarp (wykopu i nasypu) oraz rowów pzed erozją
-

1:1 ,5

Skład
góma siatka

sK-st-P

S-truktura produktu

sK-soJ I

polypropylen (PP)
Tvo 8O051 Tenax

SK-so.tJf

sK-so-Prs

polypropylen (PP)
Typ 80051 Tenax
mieszanka słomaftokos w propoĘi 50/50

włókno
'nateńał siewny

standardore RSM 820 lub RSM 711

nie dotyczy

(inny na zamówienie)

)apier podłożow

dolna siatka
pikowanie nicią

juta, Typ H55

mulcz ze słomv lub kokosu

ilarstwa mulczu
ekomata
z nasionami

SK-5oJ/S I SK-50.J.JfIS

juta, Typ H55

siew: 26 o/m'
polypropylen (PP)
juta, Typ H-55
Tvp 80051 Tenax
przędza z włókien ciągłych
I
zjutY
770 - 9oo

polypropylen (PP)
juta, Typ H-55
Tvp 80051 Tenax
przędza z w{ókien ciągłych
I
zlurY
770 - 900

dtex

PP

I

dtex

PP

I

Dane techniczne

biomata
wytrzymałośó ttzdłuż
na rozciąganie r ooDrzek

sK-50{

sK-50-P

l

sKóo-'-Jf

sK-50-P/S

sK-5Oar/s

3,7 klVm

4,7 kl'l/m

1,4 klvm

3,4 kN/m

1,4 kN/m

3,4 kN/m

bchniczne

siatka z PP 80051

siatka z iutv H55

nić z PP

materiał

oolvpropvlen

włókna iutv

oolvpropvlen

udókna juty

wielkośćoczka

około 9x9 mm

300 kN/scm

5 cN/dtex

nie badano

wytrzymałość łlzdłuż
na rozciąganie w popzek
odkształcenia

&t kN/1ocm
47 klulocm

tlzdłuż
lv

nić z iutv

190 kl"l/5cm
2,7Oo/o

2,70To

Doorzek

Klasywagowe

GGl

ca. 300 - 400 q/m'

GG2
GG3
GG4

ca. 400 - 600 o/m'
ca- 600 - 800 olm'
ca. 800 - 1000 o/m'

lMrmiałv standaillowe

b

sK-50-t-rf/s

4,7 kl,vm

Dane

a

I

3,7 kl,um

'l,20m lub 2,40m

szerokość
1łrmość

42,00m

25,00m
1,50m lub 3,00m

szerokość

35,00m

lfuqość
(inne na zamówienie)

sK-50-P

sK-50J

ależnościod dostawcy i pochodzenia, wymiar, ksztaft, kolor ofu waga produktu może byó zmienna.
Wszystkie powyŻ€ze dane produKu są pzybliŻone i opierają się na wańościach średnich.
W

EKOMAT s.c. ui. Grzego.zka 25. PL 43-200 Pszczyna

ielefon: +48 662 01 5 076, telefax: +48 32 448 11 44,
e-rnail: biuro@ekomat.pl. www.ekomat.pl

