
Ecologische onkruidbestrijding
NIEUWE VERSIE MET HENNEP-VEZELS VOOR EEN NATUURLIJK ASPECT

- Biocovers productWeedtexBio

100%
ecologisch

biologisch 
afbreekbaar

insulco bvba • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be
Website : www.matgeco.be

Toepassingen

  BLOEMPERKEN EN BEPLANTING

  LANGS WATERWEGEN

  LANGS WEGEN

  PARKINGS

  TALUDS

Voordelen

  Verdwijnt na enkele
jaren

  Verbeterde slaagkans van
uw aanplanting

  Houdt de vochtigheid
in de grond

  Bio-degradeerbaar

  Controle van de erosie

  Minder onderhoud

  Composteerbaar

omgeving
saanle

g

parkingsbermen



BioWeedtex

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in 
geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van 
de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 02/2018
Ondernemingsnummer: 0405.642.815 - RPR Nijvel

Beschrijving
BioWeedtex is een niet geweven geotextiel gevormd uit thermisch samengevoegde  
PLA- vezels. Dit materiaal is vervaardigd uit glucose, van nature aanwezig in 
planten. Dit Biopolymeer is volledig recycleerbaar, composteerbaar en biologisch 
afbreekbaar. De verkregen matten zijn sterk, gemakkelijk om te snijden, soepel en 
rekbaar. De uitstekende water- en luchtdoorlatendheid van de BioWeedtex stimuleert 
de plantengroei. Zijn bruine kleur integreert zich harmonisch in het landschap. 
BioWeedtex zal op een natuurlijke wijze afbreken na een periode van minimum 4 
jaar. De toevoeging van plantaardige hennepvezels geeft een nog levendiger en 
natuurlijker aspect aan het product.

Functie
BioWeedtex vermijdt de groei van onkruid, stimuleert de groei van uw aanplanting 
en voorkomt erosie. Met zijn bruine, donkere kleur en de vochtigheid die behouden 
wordt onder de BioWeedtex, waarborgt het «tropisch» effect een snellere groei 
van de aanplanting. Dankzij het duurzame karakter is er geen extra onderhoud 
te voorzien. Door de UV- stabiliteit is er geen extra bedekking met bijvoorbeeld 
houtschors nodig. 

Plaatsing
BioWeedtex zal ontrold worden op een plat en proper gemaakte grond. Een 
overlappingstrook voorzien van minimum 20 cm. Veranker de BioWeedtex 
met ijzeren haken (min. 1/m²). Aankruisen met een breekmes en BioWeedtex 
openplooien waar men wenst te beplanten. Het plantgat opnieuw dichtplooien. 
Verwijder de aarderesten op de BioWeedtex.
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Ecologisch niet geweven geotextiel van 
Biopolymeren, beschermt tegen erosie en 
geeft onkruid geen kans

Galva haken

Kenmerken
Grondstoffen : PLA (95%), hennep (5%)
Kleur : Bruin, aardekleur met grijze 
vezels
Gewicht : 157 g/m²
(EN ISO 9864)

Lengte rol : 100 m
Breedte rol : 1 m • 2 m • 4 m
Weerstand : 3 kN/m
(EN ISO 10319)

Uitrekking : > 40 % (tolerantie -10%)
(EN ISO 10319)

Kwaliteit : niet-geweven thermisch 
samengevoegd
Dikte : 0,9 mm (tolerantie -10%)
(EN ISO 9863-1)

Is opgenomen in het SB250 en beschikt 
over het NTMB-certificaat

Het product opslaan in zijn verpakking, 
beschermd van zon en vocht. 

Ijzeren haken : 25 x 7,5 x 10 cm
U-vorm haken : 20 x 20 x 20 cm

Ecologische voordelen
Tot 80% minder fossiele energie vergeleken met klassieke plastieken of 
geweven textielen.

Tot 90% minder CO2 uitstoot in vergelijking met klassieke plastieken.

Wordt compost in 45 dagen in industriële compostcenters (60°C - 95% RLV).

Vermijdt het gebruik van herbiciden en pesticiden ! Helpt onze planeet 
en het milieu te beschermen.
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