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Materiaal Onvergaanbare kunststof drager met 
substraatlaag en met kant-en-klaar 
gekweekte Sedumvegetatie

Dikte ca. 15 - 25 mm
Trekvastheid ca. 5,0 kN/m
Dekkingsgraad 90% - 100%
Gewicht verzadigd 
met water

ca. 15,0 - 30,0 kg/m²

Samenstelling ongeveer 10 sedumsoorten en 
-variëteiten

Leveringsvorm Opgerolde matten,
Standaardmaat 1,0 x 1,5 m
Op pallet 1,2 x 1,2 m. Speciale maten op 
aanvraag.
Op verzoek opgerold om een PE-buis om 
de matten vanuit de kraan te kunnen 
uitrollen.

Hoeveelheid/
leveringseenheid        

Conform bestelling
Tot 40 m²/pallet

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Optigrün vegetatiemat op kunststof drager die niet vergaat, 
voorgecultiveerd met Sedum.

Toepassing
- Op  hellende daken, tot 45° helling
- In gebieden met windbelasting minstens 70 mm substraat 
  toepassen om voldoende doorworteling te bevorderen 

Bijzonderheden
- Verwijder direct bij ontvangst de eventueel aanwezig inpakfolie
- Verwerk te matten binnen 24 uur na ontvangst
- Plaats de pallet met matten niet in de volle zon en dek ze af bij 
  regen
- Uitgerold op een vlakke ondergrond zoals bestrating kunnen de 
  matten 1 à 2 weken goed blijven

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux
Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk

Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl, info@optigruen.be

www.optigruen.de  |  www.optigruen.nl  |  www.optigruen.be
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