Maatuvat katekankaat

Ekologinen vaihtoehto rikkakasvien torjuntaan

EKOLOGISTA RIKKAKASVIEN TORJUNTAA

BIOHAJOAVA, KOMPOSTOITUVA

ÖkolysTM -maatuvat katekankaat estävät rikkakasvien
kasvun nuorien kasvien ja taimien ympäriltä ekologisella
ja kestävällä tavalla. Lisäksi tämä innovatiivinen kate luo
kasvien juurille suotuisan kasvuympäristön, joka parantaa
kasvien selviytymismahdollisuuksia ja kasvua. Kolmen
vuoden tehokkaan rikkakasvien torjunnan ja suojaamisen
jälkeen kangas alkaa itsestään hajota ja muuttua humukseksi,
vedeksi ja hiilidioksidiksi.

ÖkolysTM on kudottu tekstiili, jonka ainutlaatuisen biopolymeerirakenteen ansiosta se hajoaa biologisesti ja kompostoituu helposti. Sen toiminnallinen käyttöikä ja sen jälkeen
tapahtuva biologinen hajoaminen on tieteellisin tutkimuksin
todistettu. Tuloksena on tehokasta, kestävää ja vastuullista rikkakasvien torjuntaa ja kasvien suojaamista. Siksi se
sopiikin erinomaisesti julkisten ja yksityisten viheralueiden
maisemointiin.

OK compost
ÖkolysTM katekangas on EN 13432 standardoitu: sen
materiaalit eivät sisällä haitallisia aineita ja se on 100
% biohajoavaa ja kompostoituvaa. Tämä on vahvistettu
tuotteelle myönnetyssä ‘OK compost’ sertifikaatissa,
riippumattoman sertifiointielimen VINÇOTTEN toimesta.

Tuote on sertifioitu
VINCOTTE - Vilvoorde
www.okcompost.be

Ensimmäinen OK
Compost -sertifioitu
biologisesti hajoava
ja kompostoituva
kudottu katekangas.

EN 13432

Ekologinen vaihtoehto rikkakasvien torjuntaan
(Eko)loginen vaihtoehto rikkakasvien torjuntaan

rikkakasvien torjunta, kasvin suojaaminen ja juurtumisen edistäminen

5 vuotta
hajoamisaika

biologinen hajoaminen

Miksi Ökolystm?
EKOLOGINEN

YKSINKERTAINEN,
HELPPOHOITOINEN

•

100% biohajoava

•

Kompostoituva

•

Käyttöikä > 3 vuotta 				
(Normisto EN 14836 / ISO 13934-1 )

•

Valmistettu uusiutuvista materiaaleista

•

Ei sisällä haitallisia aineita

Asennuksen jälkeen Ökolysta ei tarvitse huoltaa.

•

Kemiallisia rikkakasvien torjunta-aineita ei tarvita
							

							

EDISTÄÄ TAIMIEN KASVUA
Koska Ökolystm
•
torjuu rikkakasvien kasvua tehokkaasti ja ekologisesti
•

suojaa kasveja ja maaperää eroosiolta

•

sitoo kosteutta maaperään

•

luo optimaalisen kasvuympäristön juurien ympärille

•

on ilmaa ja vettä läpäisevä
Edustaja Suomessa
Schetelig Oy
Tiilitie 14
01720 Vantaa
+358 9 852 061
asiakaspalvelu@schetelig.com
www.schetelig.com

Rullaa katekangas auki, levitä se kunnolla ja kaiva reunat
maan sisään huolellisesti. Leikkaa lopuksi vielä kankaaseen
reiät istutuksille.

Saatavilla 100 metrin rullissa eri leveyksillä:
1,05m, 1,38m, 2,07m, 3,10m & 4,15m.
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