akomat

KARTA PRODUKTU
biomata kokosowa K-100
biodegradowalna mata przeciwerozyjna
l- wzmocnienie i zazielenienie skarpy
zastośilaniel
|- ochrona powiezchni skarp (wykopu i nasypu) oraz rowów prued erozją

maksymalne pochylenie skarp 1:1,5

Strufhlra prcduktu
skład
góma siatka

K-100J I K-{ooJJf

K-1m-P

polypropylen (PP)
Tvo 80051 Tenax

juta, Typ H55

włókno

ekomata
z nasionami

lOOo/o

K-roo-P/s I K-100J/S lK-looJJfrS

polypropylen (PP)
Tyo 80051 Tenax

(okosu

łarstwa mulczu

mulcz ze słomv lub kokosu

nateriał siewny

standardowe RSM 820 lub RSM 711
(inny na zamówienie)

nie dotyczy

)apier podłożowy

dolna siatka
pikowanie nicią

siew:26 o/m'
polypropylen (PP)
juta, Typ H55
Tvo 80051 Tenax

polypropylen (PP)
juta, Typ H55
Tvo 80051 Tenax
przędza zułókien ciągłych
I
tlutY
770 - 9oo

dtex

PP

przędza z włókien
770 - 9oo

I

Dane bchnaczne

biomata
wytrzymałość ttzdhlż
na rozciąganie r popzek

K-100J I K-100JJf

K-l00-J/S lK-looJJflS
4,7 kN/m

1,2 kl,um

3,4 kll/m

1.2 kN/m

3,4 kN/m

nńókna iutY

nić z PP
polypropylen

Włókna iutv

30O kl,Uscm

5 cN/dtex

nie badano

polypropylen

wielkośc oczka

około 9x9 mm

Dane techniczne
siatka z iutv H55

&t kN/1Ocm
47 ki,U'locm

nić z iutv

190 kl,Yscm

Nzdłuż

2,700/o

ł oopzek

2,700/o

ca. 300 - 400 o/m'
ca, 400 - 6O0 o/m'/
ca. 600 - 800 q/m'

GG2
GG3
GG4

ca. 800 - 1000 o/m'

1,20m lub 2,40m

szerokość
cfuqość

25,00m

42,OOm

1.50m lub 3.00m

szerokość

35,00m

cługość
(inne na zamówienie)

K-100-P

tlutY

3,7 kN/m

KłasYwaqowo

b

I

K-l00-P/S

GG1

a

I

4,7 kN/m

material

wytrzymałość łlzdłuż
na rozciąganie łv 9opzek

ciągłch PP

dtex

3,7 ki.Um

K-i00-P

siatka z PP 8{tlr5{

odksŹałcenia

juta, Typ H55

K-l00J

W zależnościod dostilcy i pochodzenia, wymiar' kształt, kołtr oraz waga produkfu może być zmiennaW9yśkie powyższe dane produldu są prybliżone i opimh się na mńośdacń średnich.

EKOMAT s.e. ul. Grzego"zka 25. PL 43-200 Pszczyna
01 5 076. telefax' +48 3Ż 44B 11 44'
e-mail: biuro@ekomat.pl. wwL/.ekomat. pl

ieiefon' +48 662

