
Antivegetatie matten 767®

Antivegetatie matten 767® - Preventief onderhousmateriaal tegen ongewenste plantengroei

Vegetatieremmende matten type 767® van gerecycled
rubbergranulaat zijn al tientallen jaren een gevestigd pro-
duct voor het vermijden van ongewenste plantengroei.
Door het gebruik ervan wordt het impopulaire gebruik van
onkruidverdelgers vermeden, wordt op de lange termijn
ongewenste groei voorkomen en wordt het onnodig om
vaak te maaien. De matten voorkomen het doordringen
van UV-licht, zodat onder de matten geen planten kunnen
groeien. De matten laten water door zodat microbieel
leven in de grond behouden blijft en erosie wordt voor-
komen. Het gewicht van de matten zorgt ervoor dat deze
veilig en stevig op hun plaats blijven en de samenstelling
van het materiaal zorgt ervoor dat de matten niet rotten.

Spoor als voorbeeld (SPC00304)
Vegetatieremmende matten worden gebruikt langs hoge-
snelheidstrajecten, op punten en bij signaalsystemen waar
het in het verleden door de hoge frequentie van treinen
noodzakelijk was om de sporen tijdens maaiwerk te sluiten
omwille van de veiligheid van het personeel. De matten zijn
ook ideaal als werkoppervlak en voor onderhoudspaden.
Zoals op de afbeelding is te zien is een lengte van 1000 m1

geïnstalleerd als onderhoudspad voor de autotrein-
voorziening in Westerland/Sylt. Hier overtuigt de mat niet
alleen door het voorkomen van plantengroei, maar ook
door het zorgen voor een antislipoppervlak.

Gebruik bij hekwerk
Ook als hekken om veiligheidsredenen in de grond zijn
verankerd, zijn permanente oplossingen voor vegetatie-
controle mogelijk door de matten bij de rasters en pilaren
met een speciaal dichtingproduct af te dichten. Normaal
gesproken is de snelste manier van installeren het onder de
hekken doorschuiven van het materiaal.

Toepassingen op een vliegveld
Navigatielichten, verkeersborden, hekken en andere voor-
zieningen hebben niet langer onderhoud nodig. Het is vol-
doende om vanuit een langsrijdend voertuig te controleren
of er niets beschadigd is.
Belangrijk: doordat er minder gemaaid hoeft te worden,
worden minder vogelzwermen aangetrokken.

Andere toepassingsgebieden:
rondom wegen (middenbermen, onder vangrails)
tuincentra, kwekerijen & bouwterreinen
ter extra bescherming op militaire basis,
industriezones, ambassades e.d. c zenderparken
paden naar windturbines
tijdelijke voetgangerspaden, tijdelijke ondervloer bij
evenementen & manifestaties
als boomkragen of in stalen boomroosters
faunageleiding

Gerecycled rubbergranulaat
Gerecycled rubbergranulaat is het materiaal dat door
Intercodam wordt gebruikt om vele verschillende vloer-
en afdichtsystemen voor industrieel en privé gebruikte
produceren. Gerecycled rubbergranulaat is een mengsel
van rubber en polyurethaan. De rubber wordt op de
fabriekslocaties verwerkt volgens een aantal
verschillende formules in overeenstemming met de
specifieke eisen. Producten van gerecycled rubber-
granulaat zijn veelzijdig, duurzaam, sterk, vormen geen
gevaar voor de gezondheid en zijn volledig recyclebaar.

Individueel op bestelling fabriceren, aangepaste
verpakking en opslag zorgen voor snelle oplossingen
voor specifieke toepassingsproblemen.
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Technische specificaties

Type Antivegetatie mat type 767®

Basismateriaal: elastomeer-korrelverbinding met speciale
aanpassingen om plantengroei te remmen
(Patent DE 100 37986)

Afmeting: verkrijgbaar op rollen met een breedte van
1.250 mm (standaard) en 1.500 mm andere
maten op verzoek leverbaar

Kleur: overwegend zwart
(voor ander kleur zie Olivine®)

Dikte: 6 tot 25 mm dik
Standaard diktes: 6 mm / 8 mm /10 mm/ 12 mm

Standaard rollen: 6mm - 10.000 x 1.250 x 6mm
(12,5 m2) gewicht 59,8 kg
8mm - 10.000 x 1.250 x 8mm
(12,5 m2) gewicht 79,7 kg
10mm -10.000 x 1.250x10mm
(12,5 m2) gewicht 99,6 kg
12mm- 10.000 x 1.250x10mm
(12,5 m2) gewicht 119,6 kg

Soortelijk gewicht: +/- 0,797 kg/m3 (DIN EN ISO 53420) droog
Drukvastheid: 2,5 N/mm2 (DIN EN ISO 53421) bij 8 mm
Temperatuurbereik: -40°C tot +115°C
Scheurvastheid: volgens Elmendorf methode (in testing)
Treksterkte: 0,80 N/mm2 (DIN EN ISO 1798)
Rek bij breuk: 65% (NEN-EN-ISO 1798:2008)
Brandklasse: Klasse E2 (NEN-EN 13501-5)
Electrostatisch gedrag: body voltage 0,0 kV (NEN-EN 1815:1997)

(EV -EBE 430760-01 - volgens EN ISO/IEC 17025)

Maattoleranties: Lengte/breedte ± 1%
Dikte ±0,5 mm

Toebehoren: Slagpennen met platte kop 350x13 mm
(tegen meerprijs leverbaar)

PU-lijm in Iijmkokers 330gr

Boomkransen diverse diameters tot ø 1,5 m
Paalkransen diverse diameters tot ø 1,5 m
Verbinding stroken 1200 x 100 x 8 mm
en 1500 x 100 x 8 mm

Extra : Periodit® mat - Speciale uitvoering van de
antivegetatiemat voorzien van Olivine laag.
(basisch mineraalgesteente - ((Mg,Fe)2SiO4))

voor meer gewicht (+ ca. 6 kg/m2)
voor meer windbelasting
voor enorme CO2 absorptie (+/- 5,5 kg/m2)
voor meer struwheid bij extreem weer
betere kleur - nature groen -
(bij luchtvochtigheid boven 60%)


