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Descripció general

Manta degradable amb matriu 100% de fibra de coco, dues xarxes
fotodegradables de polipropilè, 300gr/m2 de pes i fins a 108 Pa de
resistència a la tensió tangencial.

La manta C125 ofereix una protecció provisional duradora i eficaç per a
pendents estables, fins a 1:1, en canals d'elevat cabal i zones que precisin
cobertura, durant un màxim de 36 mesos.
La manta s'ha dissenyat per aconseguir un control efectiu de l'erosió, així
com protecció de la vegetació en talussos, murs de contenció de terres,
abocadors, canals de drenatge, i marges fluvials i riberes.

La manta pel control de l’erosió semi-permanent C125 es produeix amb una
matriu orgànica 100% biodegradable, totalment de fibra de coco i amb una
durabilitat d’aproximadament 36 mesos.
La fibra de coco es distribueix homogèniament en tota la superficie. La manta
està estructurada a la part superior i inferior per dues xarxes de polipropilè
amb tractament anti-U.V. per incrementar la durabilitat i amb una obertura de
1,59 x 1,59 cm. La matriu es troba cosida amb les dues xarxes cada 3,81cm
amb fil de polipropilè negre preparat per a rajos U.V.

Materials:
Matriu:      Fibra de coco 100% (270gr/m2)
2 Xarxes:  Polipropilè estabilitzat contra els UV (14,70gr/m2 cadascuna)

Característiques tècniques

Coeficients de rugositat Especificacions del rotllo

Propietat Mètode test Típic

Gruix ASTM D6525 7,87mm
Resiliència ETCT Guidelines 82%
Massa per unitat d’àrea ASTM D5261 300gr/m2
Absorció de l’aigua ASTM D1117 220 %
Variabilitat del volum ECTC Guidelines 13%
Flexibilitat ASTM D1388 0,75 oz-in
Penetració de la llum ECTC Guidelines 6,6%
MD Força de tracció ASTM D6818 4,36kN/m
MD Allargament ASTM D6818 21,3%
TD Força de tracció ASTM D6818 3,04 kN/m
TD Allargament ASTM D6818 28,4%

Tensió tangencial sense vegetar 108 Pa
Velocitat màxima de pas d'aigua admissible, sense vegetar 3,05 m/s

MD – Machine direction           TD – Transverse direction

Profunditat del flux
0,15 m
0,15 m - 0,60 m
0,60 m

"n" de Manning
0,022

0,022 - 0,014
0,014

Amplada 2,03 m
Longitud 32,92 m
Pes 19,95 Kg
Àrea           66,82 m2


