
Plantex® Platinium Solar
Beskyt solcelleanlæg og andre følsomme tekniske
anlæg mod ukrudt



For at solcelleanlæg og andre tekniske anlæg skal kunne 
yde deres maksimale, er det vigtig, at panelerne holdes fri 
for uønsket ukrudt og planter. Det er her Plantex® Platinium 
Solar kommer ind: Dugen er en exceptionel UV-resistent 
specialversion af den højtydende Plantex® Platinium fiberdug. 
Dugen har en ekstrem trykstyrke og holdbarhed, og kan ligge 
udækket efter installation. Fiberdugens mørkegrønne farve 
falder diskret ind i naturens egne farver.

Dugen er modstandsdygtig over for mekanisk påvirkning og 
UV-lys, hvilket gør den til den ideelle løsning til beskyttelse 
af solcelleanlæg og andre tekniske installationer. Ligeledes 
eliminerer Plantex® Platinium Solar behovet for brug af giftige 
herbicider, mens dugens vand- og luftgennemtrængelighed 
bidrager til at opretholde jordbundens sundhed, stabilitet og 
dræning. Fiberdugens effektivitet er testet og bevist igennem 
mange år.

Fordele
•  Dokumenteret ydelse med omgående effekt og lang 

holdbarhed

•  Enkel installation og efterfølgende minimal vedligeholdelse

•  Ekstrem stærk og meget modstandsdygtig over for 
installationsskader og UV-påvirkning

•  En kemikaliefri løsning der opfylder alle EU-direktiver for 
området

•  Muliggør sund, stabil og biodivers jord, da luft, næringsstoffer 
og vand kan passere igennem dugen

•  Hurtig og nem installation (Den udførlige installationsguide skal 
følges nøje)

•  8 års produktgaranti (når dugen er udækket)

•  Fås i rullebredder på 2,5 og 5 meter. (5 meters bredden 
anvendes på store områder, så der fås færrest mulige samlinger)

Egenskaber Testmetode Værdi

Basisvægt EN ISO 9864 240 g/m²

Tykkelse under 2 kN/m² EN ISO 9863-1 0,64 mm

Vandgennemtrængelig VIH50 EN ISO 11058 20 mm/s

Trækstyrke EN ISO 10319 18 kN/m

Brudforlængelse EN ISO 10319 60 %

Rivestyrke ASTM D4533 550 N

Bemærk:  Værdierne svarer til de gennemsnitlige resultater opnået i DuPonts laboratorier 
og hos eksterne institutter. Værdierne er vejledende. Disse oplysninger kan 
revideres, hvis ny viden og erfaring bliver tilgængelig.

Dimensioner

Plantex® Platinium 2,5 x 50 m 5 x 50 m

2,5 x 100 m 5 x 100 m

•  Undgå at produktet kommer i kontakt med alle former for 
pesticider, især herbicider

• Besøg www.plantexpro.dupont.com:
-  for en udførlig installationsguide
-  for garantibetingelser og vilkår
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De oplysninger, der er angivet her, er baseret på de bedste data (knowhow og erfaring), 
vi har. Disse oplysninger er kun til orientering og med det ene formål at hjælpe dig til 
at udføre de forsøg, som du skal udføre for at fastsætte tilpasningen af vores produkter 
til den specifikke anvendelse, du har til hensigt at bruge dem til. Disse oplysninger kan 
blive ændret efterhånden, som der opnås nye data. DuPont de Nemours kan ikke påtage 
sig nogen forpligtelser for resultatet og heller ikke noget ansvar vedrørende anvendelsen 
af nærværende oplysninger i fravær af kontrol med de særlige brugsbetingelser for 
produkterne. Derudover må nærværende publikation ikke anvendes til at foreslå midler til 
overtrædelse af eksisterende patentrettigheder.
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