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Maanpeitekangas Käyttöohjeet

YLEINEN TUOTESELOSTE
Don & Low kudottu polypropyleeninen maanpeitekangas
on suunniteltu lisäämään terveiden taimien kasvua,
vähentämään rikkaruohon torjuntaan käytettyä aikaa ja
kustannuksia eri käyttöalueilla puutarhanhoidossa ja
maanviljelyssä.
Don & Low maanpeitekangas torjuu rikkaruohoja ilman
torjunta-aineita, ja sillä on eritäin hyvä vedenläpäisykyky,
joka estää vesilätäkköjen syntymistä. Kudottu materiaali
auttaa säilyttämään maaperän tasaisen lämpötilan ja
kosteuden, joka aikaansaa voimakkaiden juurten kasvun.
Tuote suojaa erinomaisesti UV-säteilyltä. Erityisiä tietoja
kestävyydestä saat tutustumalla kysessä olevan tuotteen
tietoihin.
Don & Low maanpeitekankaat ovat oikeissa
käyttöolosuhteissa orgaaniseen eli ekologiseen viljelyyn
sopivia. Materiaali ei päästä maaperään missään
vaiheessa minkäänlaisia kemikaaleja, ei epäorgaanisia
eikä myöskään orgaanisia.
ASENNUS
Ennen maanpeitekankaan asennusta on välttämätöntä
muokata maaperä kunnolla tehokkaan
rikkaruohontorjunnan varmistamiseksi. Taita kaikki reunat
ennen kuin kiinnität kankaan maahan. Leikkaa
kankaaseen reikä kiinnikettä varten ja laita kiinnike
molempien kerrosten läpi. Kiinnikkeet tulisi laittaa 2
metrin välein. Suuremmat kiinnikkeet antavat enemmän
varmuutta. Kun käytät metallikiinnikkeitä, varmista, että
ne on galvanoitu. Jos käytät multispan-tyyppisiä
tunneleita, on hyvä laittaa peite ensiksi maahan ja vasta
sitten leikata reiät tunnelin tukia varten. Peite tulisi sitten
kiinnittää maahan tukien viereen ja erityisesti niiden
ympärille. Maanpeitekangas on kestävä eikä se
myöskään repeydy helposti, joten se kestää kävelyä ja
kulutusta. On kuitenkin hyvä noudattaa erityisiä
varotoimenpiteitä, esim. käyttää pehmeitä renkaita
kulkuneuvoissa, jotta kanga ei vaurioutuisi.

TORJUNTA-AINEET/ RIKKARUOHOMYRKYT
Voimakkaita kemikaaleja ei saa päästää kosketuksiin
kankaan kanssa. Ne voivat vahingoittaa tuotteen
stabilisaatiojärjestelmää ennenaikaisesti, jolloin tuote
repeytyy helpommin ja sen elinikä lyhenee. On syytä
harkita käytettävän olevan kemikaalin tyyppiä, pitoisuutta,
käyttötapaa ja -tiheyttä.
Emme myöskään suosittele materiaalin altistamista
kloorille tai rikille, koska niiden aikaansaama
happoympäristö vaikuttaa voimakkaasti kankaan
UV-säteilysuojaan. Tämäkin alentaa kankaan kestävyyttä.
Erityisesti rikkipolttimia olisi vältettävä polypropyleenista
valmistettuja maanpeitteitä käytettäessä. Korkea
lämpötila, korkea kosteus ja lisääntynyt altistuminen ovat
kaikki haittatekijöitä.
Kemiallinen käsittely poistaa kaiken UV-säteilysuojan.
MUUT TEKIJÄT
Muihin hallitsemattomiin tekijöihin, joilla voi olla
vaikutusta tuotteen toimivuuteen ja elinikään, sisältyy
kosketus muihin materiaaleihin sekä altistuminen
ulkoilmalle, auringonvalo ja lämpötila.
Kangasta leikatessa on kaikki kuluneet ja irronneet
kohdat poistettava. Kangasta olisi paras leikata ja
muotoilla kuumalla veitsellä.
Tuote on 100% polypropyleenia ja se voidaan kierrättää
kääntymällä viranomaisten puoleen.
Jos tarvitset teknisiä neuvoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
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