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ALGEMENE BESCHRIJVING
Don & Low geweven polypropyleen bodembeschermers
zijn bestemd om de groei van gezonde planten te
bevorderen met een zo weinig mogelijk tijd, moeite en
kosten van onkruidbeheersing in een breed scala aan
toepassingen voor land- en tuinbouw.
Don & Low bodembeschermers zorgen voor
onkruidbeheersing zonder gebruik van pesticiden en de
uitstekende waterdoorlaatbaarheid voorkomt plasvorming.
De geweven textielstructuur zorgt ervoor dat de
bodemtemperatuur en het vochtigheidsniveau onder de
bodem, die de sterke wortelgroei bevordert, behouden
blijven. Het product geeft een uitstekende UVlichtbestendigheid. Voor specifieke informatie over
levensduur, dient u de individuele productgegevens te
raadplegen.
De serie bodembeschermende weefsels van Don & Low
zijn bij normale gebruiksomstandigheden geschikt voor
toepassing bij organische graanoogsten bekend als
"ecológic". Het materiaal verspreidt geen chemische,
anorganisch noch organisch, stoffen in de bodem tijdens
de levensduur van het textiel.
INSTALLATIE
Voordat u de bodembeschermer installeert, moet u de
bodem zorgvuldig voorbereiden om een efficiënte
onkruidbeheersing te verkrijgen. Vouw voor de zekerheid
de randen om voordat u ze vastpint in de bodem. Maak
een proefgat voor de pin en duw daarna beide lagen
erdoor. De beschermer moet elke 2m worden vastgepind.
Grotere pinnen geven meer zekerheid. Als u het textiel met
metalen nieten vastzet, let er dan op dat deze
gegalvaniseerd zijn. Als u multispan foliekassen gebruikt,
wordt aangeraden de beschermer eerst te leggen, er
daarna gaten in te maken voor de ribben. De beschermer
moet daarna aan de ribben, vooral rond de omtrek,
worden vastgepind. De bodembeschermer is zeer prik- en
scheurbestendig en verdragen voetgangers en licht verkeer.
Er dienen echter de juiste voorzorgen te worden genomen,
zoals zachte banden onder voertuigen om schade aan het
weefsel te voorkomen.

GEBRUIK VAN PESTICIDEN / HERBICIDEN
Agressieve chemische behandelingen dienen niet te
worden toegepast als daarbij de stoffen in contact komen
met het weefsel. Dit kan vroegtijdige schade veroorzaken
aan de stabiliseringsystemen van het weefsel, waardoor de
scheurbestendigheid en de levensduur beperkt worden. Er
dient rekening te worden gehouden met het soort
chemisch product, de concentratie ervan, de frequentie en
toepassingswijze.
Daarnaast adviseren wij u het textiel niet bloot te stellen
aan systemen die chloor of zwavel verspreiden, omdat de
zure omgeving, die zij genereren, agressieve aanvallen
uitvoeren op UV-lichtstabilisatoren die in het weefsel
aanwezig zijn. Dit kan weer leiden tot vroegtijdige
achteruitgang van het weefsel. Vooral zwavelbranders
moeten worden vermeden in omgevingen waar
polypropyleen bodembeschermers worden gebruikt Hoge
temperaturen, hoge vochtigheidsgraad en extra hoge
blootstelling aan licht zijn allemaal factoren die deze
achteruitgang kunnen versnellen.
Blootstelling aan chemische behandelingen maken alle
gegevens over de UV-levensduur ongeldig.
ANDERE FACTOREN
Andere factoren buiten onze controle die effect kunnen
hebben op de kwaliteit en de levensduur van het weefsel
zijn onder andere: contact met andere materialen,
blootstelling aan weersomstandigheden, wijze en duur van
beschijning door de zon en temperatuurwisselingen.
Bij het afsnijden van het weefsel moeten rafels en losse
stukken worden verwijderd. Het weefsel dient bij voorkeur
met een warm mes te worden gesneden en bijgewerkt.
Het product bestaat voor 100% uit polypropyleen en kan,
in overleg met de verantwoordelijke overheid, worden
gerecycleerd.
Voor aanvullend technisch advies dient u contact op te
nemen met uw leverancier.
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