
Gronddoek tegen onkruid
NIET-GEWEVEN GRONDDOEK TEGEN ONKRUIDEN EN VOOR DE BEHEERSING VAN EROSIE

Weedtex
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Toepassingen

  BLOEMPERKEN EN BEPLANTING

  LANGS WEGEN

  ZANDBAKKEN

  PARKINGS

  TALUDS

Voordelen

  Verdwijnt na enkele
jaren (UV)

  Verbeterde slaagkans van
uw aanplanting

  Houdt de vochtigheid
in de grond

  Rotvast

  Controle van de erosie

  Minder onderhoud

  Zeer waterdoorlatend

Decathlon Anderlecht 4500 m²Terras

Taluds Omgevingsaanleg



Weedtex

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in 
geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van 
de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 02/2023
Ondernemingsnummer: 0405.642.815 - RPR Nijvel

Beschrijving
Weedtex is een niet-geweven onkruiddoek gevormd uit genaalde polypropyleen 
vezels (met UV behandeling). Dit onkruiddoek is een sterke mat die gemakkelijk te 
gebruiken, soepel en licht rekbaar is. Dankzij de genaalde opbouw is de Weedtex  
water- en luchtdoorlatend, maar voldoende lichtremmend om het kiemen van 
onderliggend onkruid te vermijden.

Functie
Met zijn zwarte kleur, vermijdt Weedtex de groei van onkruiden en verhogen de 
slaagkansen van aanplantingen opmerkelijk. Bijkomend zorgt het behoud van 
de vochtigheid en de donkere kleur, voor een tropisch effect, met snellere groei 
van de aanplanting tot gevolg. Op nieuwe taluds, voorkomt Weedtex uithollingen 
veroorzaakt door erosie. Indien het onkruiddoek onbedekt is, zal deze door UV- 
stralen na 3 tot 5 jaar beginnen afbreken. Bedekt met bijvoorbeeld houtschors of 
grind, kan de levensduur oplopen tot maar liefst 25 jaar.

Plaatsing
Weedtex zal ontrold worden op een geëffend oppervlak. Aan de hand van ijzeren 
haken wordt het onkruiddoek vastgehecht (min.1/m²). Op de te beplanten plekken, 
kruisvormige openingen maken aan de hand van een snijmes (vb. Stanley) en 
de Weedtex open plooien. Vervolgens beplanten in de openingen en daarna de 
kruisvormige openingen opnieuw toe plooien. Verwijder achterblijvende resten of 
hoopjes teelaarde op het gronddoek, om ook hier geen onkruidvorming in toe te 
laten.

insulco bv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • matgeco@insulco.be • www.matgeco.be

Niet-geweven gronddoek tegen onkruiden 
en voor de controle van de erosie

Galva haken

bevestiging : ijzeren haken

kruisvormige insnijding

overlappingstrook : ±20 cm

bij beplanting na 6 maanden

Kenmerken
Grondstoffen : PP, HALS behandeling

Kleur : Zwart

Gewicht : 100 g/m²
(EN ISO 9864)

Weerstand : 3,5 kN/m
(EN ISO 10319)

Lengte rol : 100 m

Breedte rol : 1,2 m • 2,4 m • 4,8 m

Verlenging : 40 % / 50 %
(EN ISO 10319)

Dikte : 0,6 mm aan 2.0 kPa
(EN ISO 9863-1)

Poriëngrootte : 85 µm
(ISO 12956)

Doorlatendheid : 70 l/sec/m² op 50 mm WH
(EN ISO 11058)

Het product opslaan in zijn verpakking, 
beschermd van zon en vocht.

Galva haken : 25 x 7,5 x 10 cm


