
Optigroen-13015-Hydroseeding-NL Stand: 22.07.2015

 

Technische gegevens:

Materiaal: Mengsel van water met

Optigroen-Keimsubstraat, 

zadenmengsels, fixatiestof 

(compost en/of cellulose)

Bijzondere eigenschappen:  - bij enkellaagse opbouw toepassing van Optigroen-kiemsubstraat aanbevolen

   → bij substraten met tot 20% organische stofgehalte ca. 4 L/m²

   → bij substraten met enkel minerale delen ca. 6 L/m²

 - toevoeging van fixatiestof

 -  verbruik sedumscheuten ca. 50 g/m²

 -  Optigroen-zaadmengsel type A voor enkellaagse opbouw

 -  Optigroen-zaadmengsel type E voor meerlaagse opbouw

Bovenstaande componenten vermengd met water worden over het substraat

gespoten (met uitzondering van de sedumscheuten die vooraf worden uitgestrooid).

De gebruikte fixatiestof, compost en cellulose, fixeert de zaden aan de bodem.

Ze liggen vast tegen water- en winderosie en krijgen de tijd om te kiemen en uit te

groeien tot een onderhoudsarme vegetatie. 

Toepassingen:  - Eenvoudig gelijkmatig inzaaien van grassen en kruiden

 - op windgevoelige zones ter fiaxatie zaadgoed

 - als voedingsbodem bij substraten met een beperkte hoeveelheid organische stof.

 - efficiënt vanaf oppervlakken van ca. 500 - 700 m2.

Verwerking:  - Dienstverlener verzorgt het inzaaien en aanbrengen van de sedumspruiten

   volledig. Ter plaatse moet er water voor het vullen van de apparatuur beschik-

   baar worden gesteld (aansluiting brandkraan is gunstig).

 - zie tevens de verwerkingsvoorschriften:

   "Hydroseeding"

 - voor kleine dakvlakken kan het mengsel ook handmatig gegoten worden.

De genoemde gegevens fungeren als richtlijnen die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. De waarden zijn onderhevig aan 

bepaalde productie toleranties . De gegevens in deze publicatie komen overeen met de technische gegevens op het moment van 

schrijven. Optigroen behoudt zich het recht voor om de gegevens en eigenschappen te wijzigen volgens nieuwe inzichten. Zet en 

drukfouten voorbehouden.

Productblad

Hydroseeding

Mengsel van water, zadenmengsels, fixatiestof (compost en/of 

cellulose) en kiemsubstraat worden met een spuitmachine met 

slangen op het dak gespoten opbouw voor extensieve 

dakbegroeiingen.
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