
DIAlbum / MAT25
Varjúhájnyesedék és - szőnyeg

DIAlbum MAT25

ELŐNYÖK

Gazdaságos megoldás
Garantáltan zöldtetőn nevelkedett varjúháj fejlődik ki belőle, mely ellenálló strapabíró növényzetet 
eredményez

Átadásra kész zöldtető - az előnevelt növényzet azonnali, gyors növénytelepítést tesz lehetővé
Teljes növényborítást biztosít, így nincs erózióveszély
A telepítéskor már fejlett gyökérzet miatt kisebb az ápolási igény
Ferdetetőkön is használható

KIÍRÁSI SZÖVEG
DIAlbum
A zöldtetőkre jellemző extrém termőhelyi viszonyokhoz kondicionált 5-8 különböző 
varjúháj (Sedum sp.) faj és fajta hajtásainak nyesedéke, sarjszórással történő növénytele-
pítéshez. Virágzó növényi részek aránya: <5%; vetési mennyiség: ipari területeken, gépi 
vetéshez 80-100 gr/m2, magánlétesítményeknél, kézi vetéshez 100-150 gr/m2; Szállítás 
után legfeljebb 2-4 napig tárolható hűvös, száraz, árnyékos helyen.

Gyártmány: DIADEM® DIAlbum
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.
Weboldal: www.diadem.com

MAT25
A zöldtetőkre jellemző extrém termőhelyi viszonyokhoz kondicionált 5-8 különböző Sedum
fajból és fajtából álló varjúhájszőnyeg, extenzív zöldtetők azonnali, teljes növénytelepíté-
séhez. Növényborítottság min. 75%; vastagság: kb. 2 cm; méret: 2 m2-től 4 m2-ig, a kívánt 
mennyiség függvényében változó; szállítás: tekercsben; száraz súly: kb. 15 kg/m2; telített 
súly: kb. 20 kg/m2; A kiszállítást követően azonnal beépítendő! Telepítés után a stabil gyö-
kérzet és a kívánt növényborítottság eléréséig rendszeres öntözést igényel, alkalmanként 
20-30 l/m2 vízzel.

Gyártmány: DIADEM® MAT25.
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.
Weboldal: www.diadem.com
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MŰSZAKI ADATOK

DIAlbum

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedé-
lyével lehetséges.Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk. • 09050400  

1-5 Hajtáshossz (cm)

 Szükséges mennyiség (g/m2) 80-100 (gépi vetésnél); 100-150 (kézi vetésnél)

MAT25

 Vastagság (cm) kb. 2

Green Up the Roof!

2-4

 Súly (kg/m2) kb. 20 (szárazon: kb. 15)

5-8 Sedum fajok, fajták száma (db):

 Növény lefedettség (%) min. 75

 Méret (a kivánt mennyiség függvényében változó) (m2)

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com
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