
Rondom wegen (middenbermen, onder vangrails).
Tuincentra, kwekerijen & bouwterreinen.
Ter extra bescherming op een militaire basis.
Industriezones, ambassades e.d. zenderparken.
Paden naar windturbines.
Tijdelijke voetgangerspaden, tijdelijke ondervloer bij evenementen & manifestaties.
Als boomkragen of in stalen boomroosters, faunageleiding.

ANDERE 
TOEPASSINGSGEBIEDEN

GERECYCLED 
Gerecycled rubbergranulaat is het materiaal dat door
Intercodam wordt gebruikt om vele verschillende vloer
en afdichtsystemen voor Industrieel en prive gebruik te
produceren. Gerecycled rubbergranulaat is een mengsel
van rubber en polyurethaan. Het rubber wordt op de
fabriekslocaties verwerkt volgens een aantal
verschillende formules in overeenstemming met de
specifieke eisen. Producten van gerecycles
rubbergranulaat zijn veelzijdig, duurzaam, sterk, vormen
geen gevaar voor de gezondheid en zijn volledig
recyclebaar.

ANTI-VEGETATIE MATTEN TYPE 767® VAN GERECYCLED
RUBBERGRANULAAT ZIJN AL TIENTALLEN JAREN EEN
GEVESTIGD PRODUCT VOOR HET VERMIJDEN VAN
ONGEWENSTE PLANTENGROEI.

Door het gebruik ervan wordt het impopulaire gebruik van
onkruidverdelgers vermeden, wordt op lange termijn ongewenste
groei voorkomen en wordt het overbodig 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 voorkomen. 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
Vegetatieremmende matten worden gebruikt langs
hogesnelheidstrajecten, op punten en bij signaalsystemen waar
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. 

GEBRUIK BIJ HEKWERK
Ook als hekken om veiligheidsredenen in de grond zijn
verankerd, zijn permanente oplossingen voor
vegetatiecontrole mogelijk door de matten bij de rasters en
pilaren met een speciaal dichtingsproduct 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
voorzieningen hebben niet langer onderhoud nodig. Het is
voldoende om vanuit een langsrijdend voertuig te controleren
of er niets beschadigd is. Belangrijk: doordat er minder
gemaaid hoeft te worden, worden er minder vogelzwermen
aangetrokken.

ANTI-VEGETATIEMATTEN 767®
Preventief onderhoudsmateriaal 
tegen ongewenste plantengroei

075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com

INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

Versie januari 2021



ANTI-VEGETATIEMATTEN 767®
Preventief onderhoudsmateriaal
tegen ongewenste plantengroei

Anti-vegetatiemat 767®

Elastomeer-korrelverbinding met speciale aanpassingen om plantengroei te
remmen (patent DE 100 37986).

Verkrijgbaar op rollen met een breedte van 1000 mm, 1250 mm en 1500 mm
(andere maten op verzoek leverbaar).

Zwart.
6 tot 25 mm dik (standaard 8 en 10 mm).

±0,797kg/m3 (DIN EN ISO 53420) droog.

2,5 N/mm² (DIN EN ISO 53421) bij 8 mm.

Min. 40°C tot plus 115°C 

Volgens Elmendorf methode (in testing).

0,80 N/mm² (DIN EN ISO 1798).

65% (NEN EN ISO 1798:2008).

Klasse E2 (NEN EN 13501-5).

Body voltage 0,0 kV (NEN EN 1815:1997) (EV-EBE 430760-01 volgens EN
ISO/IEC 17025).

Lengte/breedte ± 1%
Dikte ± 0,5 mm.

Slagpennen met platte kop 350 x 13 mm.

PU-lijm in kokers 330 gr.

Boomkransen diverse diameters tot Ø 1,5 m1, paalkransen diverse diameters
tot Ø 1,5 m1. Verbinding stroken 1200x100x8 mm en 1500x100x8 mm.

Type
 

Basismateriaal
 
 

Afmeting
 
 

Kleur
Dikte

 
Soortelijk gewicht

  
 Drukvastheid

 
  Temperatuurbereik

  
  Scheurvastheid

 
  Treksterkte 

 
  Rek bij breuk

  
 Brandklasse

  
  Elctrostatisch gedrag

 
   

  Maattoleranties
 
 

   Toebehoren
   (tegen meerprijs leverbaar)
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