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Link do produktu: https://inorgarden.pl/rootseal-p-51.html

Mata "Root Seal" - rolka 1
x 4,88 m - Wyprzedaż!
Końcówka Rolki
Cena

103,30 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Wymiary produktu

1 x 4,88 m (4,88m2)

Waga

2 kg

Wymiary rolki

Średnica: 9 cm, Długość: 1 m

Opis produktu
Bariera przeciw korzeniom
Mata Root Seal po zabudowaniu w gruncie tworzy barierę nie przepuszczającą korzeni i kłącz roślin. Jednocześnie odpowiedniej wielkości pory umożliwiają swobodne
przenikanie wody oraz soli mineralnych i zachowanie istniejących warunków gruntowych.
Mata jest niezbędna przy ochronie przed niszczeniem przez korzenie dróg, chodników, ścieżek, tarasów oraz podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej i elektrycznej.
Pozwala kontrolować rozprzestrzenianie się agresywnych roślin. Zabezpiecza przed przerastaniem chwastów na odgrodzony teren.
Mata Root Seal jest niezwykle wytrzymałą matą odporną na penetracje korzeni roślin. Dodatkowo, przy próbie przejścia przez nią stożka wzrostu agresywnego korzenia,
mata zaciska się, blokując transport materiałów organicznych i powstrzymując dalszą ekspansję korzeni.
Równocześnie odpowiednio dobrana wielkość porów maty nie przeszkadza w transporcie wody i soli mineralnych i normalnym odżywianiu i rozwoju odgrodzonej rośliny.
Korzenie roślin i drzew mogą wyrządzać wiele szkód. Rosnąc niekontrolowanie uszkadzają położone w gruncie instalacje. Niszczą drogi, podjazdy, chodniki i tarasy.
Rujnują skalniaki, oczka wodne i inne elementy małej architektury.

Mata Root Seal ogranicza wzrost korzeni w niepożądanym kierunku i skutecznie zażegnuje te niebezpieczeństwa.
Mata może zostać zabudowana wokół rośliny, ograniczając rozrost korzeni pojedynczego krzewu lub drzewa. Może także zostać ułożona równolegle do odgradzanego
terenu, oddzielając żywopłot, grządkę uprawną czy szpaler drzew lub krzewów.
Pozwala formować bryłę korzeniową roślin już rosnących jak i nowo sadzonych.
Mata zabudowana wzdłuż granicy posesji doskonale zabezpieczy przed przerastaniem chwastów i obcych roślin.
W przypadku roślin o bardzo agresywnych systemach korzeniowych zalecamy ułożenie podwójnej warstwy maty Root Seal.
Produkt dostępny w kolorze szarym.
Wyprodukowano na terenie Unii Europejskiej.
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