Vejhegn
Saltbeskyttelse langs veje

Hække, træer og planter generelt, kan tage stor skade af salt. Det værste er ikke svidningsskaderne,
der kommer, når saltet rammer bladene. Planterne tager allermest skade af at optage saltet direkte
fra jorden.
Vejsalt er almindeligt natriumklorid; køkkensalt, og er i store
mængder giftigt for planter. Natrium fortrænger ilt, vand og
næringsstoffer fra jorden og ændrer dens pH-værdi, mens
klorid udtørrer og forstyrrer planternes stofskifte.
De store problemer kommer, når sneen smelter, og saltet
siver med vandet ned i jorden omkring planternes rødder.
Når det bliver forår, og planterne sætter gang i væksten,
vil rødderne opsuge alt for meget salt fra den omkringliggende jord. Skaderne vil først blive synlige om sommeren,
og typisk vise sig som døde knopper, visne blade, almindelig
misvækst, tidligt løvfald og ved at planterne i værste tilfælde
går ud.
Afskærmningen med vejhegn er en effektiv løsning, der forhindrer at saltet rammer planterne og jorden omkring dem
samt efterfølgende siver med vandet direkte ned til planternes rødder.

Nemt, elegant og effektivt
Vejhegnssystemet bygger på en patenteret løsning, hvor
elementerne nemt og hurtigt hængsles sammen til et
beskyttende hegn. Det sikrer stor effektivitet og fleksibilitet, let håndtering, praktisk opbevaring og nem vedligeholdelse.
Elementerne leveres i forskellige størrelser, således at alle
vejforløb, rundkørsler, ujævne jordbundsforhold osv. kan
saltbeskyttes på en enkel og effektiv måde.
Et 120 cm element vejer 3.5 kg, og monteringen kan
således nemt håndteres af én person.
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Materialebeskrivelse
Hegn
Ramme af aluminium med sort pulverlakering monteret
med vejrbestandig to-lags dug af 70 % PVC og 30 %
polyester.
Jordspyd
Stål med sort pulverlakering, der er testet iht. GB/T
9286-1998,GB/T6739-2006 og GB/T1732-1993.
Udveksling til kantsten
Vejhegn kan nu forskydes, så de står på kantstenen,
derved kan skørt undgås. Stål med sort pulverlakering.
Udladning på 140 mm.
Sikring
Vejhegnet kan sikres ved at føre en aflåselig stålwire
gennem øjerne på spyddene.

Elementer

Længde 60 cm
Højde 60 cm

Længde 120 cm
Højde 60 cm

Jordspyd
Udveksling
til kantsten

Længde 210 cm
Højde 60 cm
75 cm

120 cm

Ø20 og Ø30 cm

Ø120 cm

Rodbeskyttelse af solitære træer
Til saltbeskyttelse af solitære træer er rodbeskytteren et godt alternativ til vejhegn.
Det salt- og vandtætte skørt beskytter både træets stamme mod
svidningsskader fra den direkte kontakt med vejsalt og det centrale og skrøbelige rodnet mod nedsivning af saltholdigt regn- og
smeltevand.
Kravens udformning betyder, at stammen altid vil være iltet, mens
de indbyggede afstivere fastholder rodbeskytterens stabilitet.

Skørt
Ø120 cm. Skørtet fastholdes med galvanisede monteringssøm.
Krave
Fås i Ø25 og Ø30 cm. Kravehøjden er
60 cm med afstivere i fiberglas og med
velcrolukning.
Tilbehør
Galvaniserede søm til fastgørelse Ø8 x
280 mm (tilkøbes).
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Rodbeskytter

Materialebeskrivelse
Grøn teflonbehandlet 2520D polyoxford
med WR+PU coating på begge sider.

