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De oplysninger, der er angivet her, er baseret på de bedste data (knowhow og erfaring), vi har. Disse oplysninger er kun til orientering og med det ene formål at hjælpe dig til at udføre de forsøg, som du skal udføre for at 
fastsætte tilpasningen af vores produkter til den specifikke anvendelse, du har til hensigt at bruge dem til. Disse oplysninger kan blive ændret efterhånden, som der opnås nye data. DuPont de Nemours kan ikke påtage sig 
nogen forpligtelser for resultatet og heller ikke noget ansvar vedrørende anvendelsen af nærværende oplysninger i fravær af kontrol med de særlige brugsbetingelser for produkterne. Derudover må nærværende publikation 
ikke anvendes til at foreslå midler til overtrædelse af eksisterende patentrettigheder.
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DUPONTTM PLANTEX®  
ROOTPROTECTOR
Vandgennemtrængelig 
rodbarriere

Til kritiske anvendelser som f.eks. beskyttelse af nedgravede lineære netværk eller ved tilstedeværelse af planter med 
jordstængelsystemer, anbefales anvendelse af DuPont™ Plantex® RootBarrier, uigennemtrængelig rodbarriere.

Egenskaber Norm Standard Enhed Værdi

Overflademasse EN ISO 9864 g/m2 260
Tykkelse EN ISO 9863-1 mm 0,6
Trækstyrke EN ISO 10319 kN/m 20
Brudforlængelse EN ISO 10319 % 55
Indtrængningshårdhed EN ISO 12236 N 2600
Dynamisk perforering EN ISO 13433 mm 20
Rivestyrke ASTM D4533 N 300
Vandgennemtrængelig VIH50 EN ISO 11058 mm/s 8

Tekniske specifikationer

  Polymer: 100 % polypropylen
  Massefylde: 0,91
  Smeltepunkt: 165 °C
  Fibrenes art: endeløse fibre
  Bindingsmetode: termobundet
  Farve: mørk grå
Værdierne svarer til de nominelle værdier, der er opnået i vores laboratorier og uafhængige  
institutter og er indikative.

Holdbarhed

  Soleksponering Beskyttes mod  
UV-stråler

  Fugt Opsuger ikke fugt
  Forrådnelse, skimmelsvamp Uden virkning
  Holdbarhed overfor naturlige  

syrer/baser Uden virkning

  Kemisk modstand - EN 14030 Uden virkning
  Mikrobiologisk modstand - EN 12225 Uden virkning
  Rodmodstand - CEN/TS 14416 Ingen perforering

  1 x 100 m   2 x 100 m 
  4 x 100 m   5,2 x 100 m Konstruktion af cykelsti

Dimensioner

➊-  Klæb overlæg med dobbeltklæbende 
DuPont™ Plantex®-tape 5cm

➋-  Rul samlingen ½ omgang

➌- Fold i S efter limning

➍-  For et optimalt resultat påføres et 
2. og 3. selvklæbende bånd for at 
lukke folden

Montering

 Den mest effektive, vandgennemtrængelige  
membran, som beskytter mod rødder uden 
brug af kemikalier

 Unik sammensætning til maksimal  
modstand mod rødder

Har gennemgået strenge tests i DuPonts 
europæiske forsknings- og udviklingscenter 
til beskyttelse af landbrugsprodukter

 Fås i store dimensioner for færre samlinger 
og reduceret installationstid
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DuPont er et videnskabsbaseret firma. Takket være 
deres ekspertise og unikke teknologi er alle DuPont™ 
Plantex® RootProtector genstand for meget strenge tests, 
der udføres i DuPonts laboratorier og drivhuse ifølge 
gældende europæiske normer og endda strengere. 

•  Giver den bedste modstand mod rødder i kategorien 
med kemikaliefrie gennemtrængelige rodbarriereløsninger.

•  Gennemtrængelig og derfor den ideelle rodbarriereløsning 
til horisontal anvendelse som f.eks. cykelstier, skovveje, 
plantekasser.

•  Nem at montere takket være et bredt udvalg af store 
dimension (fra 1 m til 5,2 m bredde x 100 m længde), 
hvorfor der er behov for færre samlinger.

 

Gennemtrængelig
For forbedret stabilitet af konstruktionerne: 
•  Vandgennemtrængeligheden af vores membran sikrer et 

frit flow i jorden, så problemer med hydrostatisk tryk og 
dårlig lastmodstand i våde områder undgås.

•  I infrastrukturunderlag vil en passende dræning være med 
til at sikre en langvarig bærekapacitet for en øget levetid 
for konstruktionen.

•  Kontinuiteten af vandindholdet i jorden giver mulighed 
for at sikre en bedre stabilitet af jordskråningen og 
konstruktionerne generelt. 

For bedre vandforsyning til rødderne, hvilket gør en 
harmonisk udvikling af planterne mulig.

En bedre modstand mod rødder sammenlignet 
med andre gennemtrængelige løsninger på 
markedet
•  Ingen perforering efter de omfattende tests, der er udført 

ifølge normen CEN/TS14416, der normalt bruges til 
bestemmelse af resistens over for rødder.

•  Ingen rodperforering på DuPont™ Plantex® RootProtector 
efter drivhustests i et år mod hurtigtvoksende rødder.

Nem montering til et udstrakt anvendelsesområde
•  DuPont™ Plantex® RootProtector er en løsning, der er nem 

at forme, og formes perfekt formen af udgravede render og 
grøfter. 

•  DuPont™ Plantex® RootProtector fås i bredder op til 5,2 m, 
så store områder kan dækkes med et minimum af samlinger.

En højtydende løsning fra DuPont™ Plantex®

•  Med en uforlignelig ekspertise og erfaring over en 40-årig 
periode inden for geosytetiske materialer, fortsætter DuPont 
med at tilvejebringe banebrydende løsninger og er 
dedikerede til udvikling af innovative “næste generation” 
materialer til anlægsgartnerbranchen. 

•  DuPont™ Plantex® RootProtector unikke strukturerede er 
blevet omfattende testet for at sikre en uforlignelig ydelse 
og overstiger langt de alternative perforerede løsninger, der 
fås i dag.

•  Stoffet er påtrykt ordene “DuPont™ Plantex® RootProtector” 
med regelmæssige mellemrum for at garantere for ægtheden.

Anvendelser
•  Ideel til horisontal montering som f.eks. i cykelstier, skovveje.
•  Plantekummer i byen.
•  Hække med buske.
•  Tilpasset arbejde i fugtige miljøer
•  Grønne tage

Langtidsforsøg udført i drivhus 
med ildtorn

DuPont™ Plantex
®  
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INGEN PERFORERING
DuPont™ Plantex

®  
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INGEN PERFORERING

Fordele

Andre PP/PE 

vandgennemtrængelige 

membraner: 
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Andre PP/PE 
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membraner: 

PERFORERET

Taghave

Ydelse af 2 gennemtrængelige rodbarriere mod hurtigtvoksende rødder efter 8 uger Ydelse af 2 gennemtrængelige rodbarriere mod hurtigtvoksende rødder efter 8 uger

Centre Européen de Recherche et Développement de DuPont (europæisk 
center for forskning og udvikling), hvor der er udført ydelsestests med rødder 
med DuPont™ Plantex® RootProtector
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