
Uppnå unika fördelar genom att lägga ut Plantex® Patio markduk vid  
installation av marksten och uppfart.

• Plantex® Patio markduk fungerar separerade samt som filtration mellan olika lager.
• Plantex® Patio markduk hindrar urlakning av den underliggande sanden.
• Även myrornas underminering av markstenen kan undgås vid användning av Plantex® Patio.

På grund av sin extrema draghållfasthet och goda filtreringskapacitet kan Plantex® Patio
användas för många ändamål, bland annat de som visas ovan.

RULLSTORLEK 1 x 20 m, 2,10 x 10 m, 2,10 x 25 m

TEKNISK INFORMATION: Vikt: 80 g/m2

DuPontTM Plantex® Patio

Uppfarter eller andra körområden Under marksten Som skyddsduk under pool

Plantex® rekommenderas av professionella trädgårdsmästare



Marksten
-  Ta bort stora stenar och jämna

marken.
- Fyll ca 3 cm stabiliserande grus.
- Fyll på ca 3 cm avjämningslager.
- Rulla ut Plantex® Patio.
- Lägg ut marksten.

Stigar
-  Ta bort stora stenar och jämna

marken.
- Rulla ut Plantex® Patio
-  Ca. 5 cm topplager fylls på med tex.

småsten, singel eller grus.

Körområden för lätt trafik
-  Ta bort stora stenar och jämna marken.
-  Rulla ut 1 lager Plantex® Patio på jorden, för att uppnå separering och

filtrering.
- Ett lager med grus läggs, upp till 3 cm under nivån på markstenen.
- Ett lager av 3 cm läggs.
- Markstenen läggs ut.

UTLÄGGNING / VÄGLEDNING

ÖVRIGT SORTIMENT

Copyright © 2018 DuPont. Alla rättigheter förbehållna. TM and ®, DuPontTM Oval, DuPontTM och Plantex® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör E.I. du Pont de Nemours and Company eller dess dotterbolag.

Distributör:

Användning och vägledning 
Plantex® allsidighet

Plantex® Patio markduk är lätt att lägga ut och kan klippas med sax eller skäras med kniv. 
Om flera rullar ska användas måste det vara en överlappning på 10-15 cm.

Plantex® RotspärrPlantex® HäckdukPlantex® Premium Weedmax
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