
langs hekwerken van bedrijven
rondom wegen ( op middengeleiders, onder vangrails, rondom
hectometerpalen)
service paden op daken, langs spoor, paden op zenderparken of
windturbines
als tijdelijke paden voor voetgangers bij werken in uitvoering
tuincentra, kwekerijen & bouwterreinen
tijdelijke ondervloeren voor evenementen & manifestaties
als boomkragen of in stalen boomroosters
op vliegvelden rond technische en verlichtingsinstallaties
rondom masten van openbare verlichting en verkeerslicht installaties
(kasten)

     
TOEPASSINGSGEBIEDEN

BEVESTIGING 
De matten worden los op de bestaande
ondergrond aangebracht.
Voor projecten langs landingsbanen van
vliegtuigen, helikopter landingsplaatsen
trajecten van HS- en standaardspoorlijnen en langs
snelwegen worden de matten gefixeerd met
speciale pennen.

PERIODIT®     
Een CO2 absorberende anti-vegetatiemat.
Dit is een SBR-elastomeergranulaatmat met een speciale
vegetatie remmende samenstelling met een toplaag van een
PU - ingekapselde kleur- en stroefheidslag van Olivine
granulaat.
Olivine is een basisch mineraalgesteente met neutraliserende
werking van CO2, dit zonder giftige reststoffen achter te laten.
Door aanraking met lucht wordt de aanwezige CO2 gebonden
tot zand en bicarbonaat (kalk).
De kristallen van Olivine zijn doorzichtig en hebben een
heldere groene kleur.

Dit is zeer gunstig voor projecten langs wegen, spoor en
hekwerken waar het aanzien ook een belangrijk factor is.

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. 
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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.



ANTI-VEGETATIEMAT PERIODIT®
CO2 absorberende anti-vegetatiemat 

Anti-vegetatiemat Periodit®

SBR-elastomeergranulaat gebonden d.m.v. 2-componenten PU met daarop
een Olivine mineraal in korrelvorm ingekapseld in 1-componenten PU. 

Op rol / ovale matten / stroken / ronde matten voor boomkransen e.d.

Groen (in vochtige staat).

standaard 8 of 10 mm.

SBR mat met Olivine ca. 12,5 kg/m²
Ca. 5,5 kg/m²

< 54 SRT (in natte toestand)

Min. -1200°C tot plus 300°C 

Minimaal 35 jaar

ca. 4,3 tot 6,6 kg/m² 

Type
 

Basismateriaal
 
 

Afmeting
 

Kleur
 

Dikte
 

Soortelijk gewicht
Olivine gewicht

  
 Stroefheidsfactor

 
  Temperatuurbereik

  
Levensduur

 
Gemiddelde CO2 absorptie
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