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БИОРАЗГРАДИМИ КОЛЧЕТА ЗА ТРЕВНИ РОЛКИ TURFQUICK®

БИОРАЗГРАДИМИ ТРЕВНИ РОЛКИ

ЕКО И 100% БИОРАЗГРАДИМИ КОЛЧЕТА ЗА ЛАНДШАФТНИ РОЛКИ
Природосъобразните колчетата за тревни ролки TURFquick® са екологичен начин за закрепване на 
текстилни и геотекстилни покривала, укрепващи мрежи за контрол на ерозията и др. 

Проектирани са  да се разграждат с времето в пръстта или компоста, тези колчета са създадени 
като алтернатива на традиционните скоби и колчета за закрепване на тревни ролки, както и на 
различни видове покривала и мрежи. 18 месеца след поставянето на колчетата, когато вече няма 
нужда от тях, тъй като тревата е пораснала и е фиксирана, те се разграждат напълно в земята и не 
вредят на природата.

Тези колчета са направени от PHA смола - материал на растителна основа, предназначен за 
разграждане напълно с течение на времето.

 
СЪСТАВ:  
 

Материал на растителна основа, получен от нишесте от пшеница и 
картофи. Добавени са и биоразградими пигменти. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  

- Фиксиране на продукти за контрол на ерозията;
- Закрепване на текстилни тревни ролки TURFquick®;

Сила на фиксиране и задържане  
на колчетата TURFquick® срещу металните колове
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УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:  
 
Съхранение на сухо място за неопределен период от време.  
Продуктът е биоразградим само при контакт с почвата 

СРОК НА ГОДНОСТ: Няма ограничения 

ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:  

Продуктът е напълно биоразградим. Процесът на 
биоразграждане се влияе от температурата, влажността, pH 
и активността на субстрата. 
Биоразградим процес:  
Естествените микроорганизми в земята причиняват 
пълното биоразграждане на колчето. Тази норма зависи от 
влажността и температурата на почвата. 
Период на биоразграждане:  
Поддържа фиксирането на тревната ролка за повече от 18 
месеца, преди да изчезне напълно. 
 
СТАНДАРТИ:  
 

Одобрен по стандартите за биоразградимост на ASTM ASTM 
D6400 в САЩ и EN13432 в Европа

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
- Фиксира здраво тревната ролка, а заоблената глава закрепват плата, като го държат на мястото му, 
без да го разкъсват;
- 45% по-голяма сила на закрепване от традиционните 6" метални скоби;
- Премахва риска от нараняване, породен от металните скоби, какво за човека, така и за тревната 
ролка;
- Елиминира щетите от металните скоби ръждясали с годините, изложени на всякакви времеви 
условия;
- Запазват сислата си до 18 месеца след поставянето им, след което се разграждат в земята напълно;
- Може да се съхрани за неопределен период от време, но когато е в земята, колчето се разгражда 
благодарение на водата, въглерония диоксид и хумуса. 

ПРЕДИМСТВА:
 
- Произведен от възобновяеми ресурси;
- 100% биоразградим продукт в съответствие с ASTM6400 и EN13432;
- Не съдържа химикали;
- Не изисква отстраняване;
- Спестява разходи;
- Намалява въглеродните емисии;
- Подходящ за мноогобразие от терени, почви и тъкани на TURFquick®;
- Оребрен дизайн за по-голяма здравина; 
- Изключително устойчиви и здрави, което позволява забиването им в много твървда  
и суха почва. 

Как се разгражда в почвата

Тествани за съответствие с ASTM6400 и 
EN13432

БИОРАЗГРАДИМИ ТРЕВНИ РОЛКИ



БИОРАЗГРАДИМИ ТРЕВНИ РОЛКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СТЪПКА 1 

Поставете в земята,  
като натиснете с ръка.

СТЪПКА 2 

Забиете колчето в земята.

СТЪПКА 3 

За твърда земя използвайте гумен чук, 
за да забиете колчето в земята

Елиминирайте времеемката и трудоемка задача по премахване на металните скоби. TURFquick® 
биоразградими колчета ще се разградят напълно в почвата за осем до 18 месеца.  
Те служат за закрепване на текстил и други продукти от портфолиото на TURFquick® и за контрол 
на ерозията по почвата. В рамките на 7-14 дни след употреба, кореновата система на моравата ще 
израсне върху колчето и ще направи захвата дори по-устойчив.


