FACTSHEET SEMPERGREEN®

CLICK ‘N GO SEDUMTRAY

MATERIAAL
De Sempergreen® Click ‘n go Sedumtray is
een tray van gerecycled HDPE. De tray is
voorbegroeid met zes tot acht verschillende
soorten Sedum. De plantjes groeien op een
speciaal door Sempergreen® ontwikkeld
substraat. Bij levering is de Sempergreen®
Click ‘n go Sedumtray altijd voor minimaal 95%
begroeid. Het vetachtige plantje Sedum is goed
in staat om water in het blad op te slaan en kan
daarom uitstekend functioneren onder diverse
weersomstandigheden.

LEVERING EN INSTALLATIE
De Sempergreen ® Click ‘n go Sedumtrays zijn
per stuk te bestellen en hebben een afmeting
van 45,0 x 49,5 cm per stuk. Houd voor de
buitenste rij trays rekening met een maatvoering
van 49,5 x 49,5 cm per stuk.
De installatie van Sempergreen ® Click ‘n go
Sedumtray is zeer eenvoudig. De trays kunnen
aan elkaar geklikt worden. Ter bescherming van
de dakbedekking is het aan te bevelen om een
beschermdoek onder de trays te leggen.

TOEPASBAARHEID
Sempergreen ® Click ‘n go Sedumtray is een
kant en klare tray die rechtstreeks op het dak
geplaatst kan worden voor een direct groen
resultaat. Deze tray kan worden toegepast
op platte en licht hellende daken met een
hellingshoek tot 15 graden.
TECHNISCHE GEGEVENS:

PRODUCTFOTO

Bedekkingsgraad:		
Gewicht droog:		
		
Gewicht verzadigd:		
		

95%
12 kg/tray
53 kg/m2
18 kg/tray
80 kg/m2

Hoogte:		
Afmeting:		

8,5 cm
45 x 49,5 cm

Opvang per m²:

31 liter per m²

Aantal trays / m2:		
Aantal m 2 per pallet:		
Aantal trays per pallet:		
Afmeting pallet:		

4,4 stuks
13,12 m 2
58
100 cm x 100 cm
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