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ansvar för dess noggrannhet eller fullständighet. Slutlig 
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vändning av material, eller för dess användningssätt, är 
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BYGGVAL AB

Egnahemsvägen 12  I  475 45 Fotö  I  Sverige
Tel: 0708 838 779
sales@greenfix.co.uk
www.byggval.se



Contents

Innehåll        3

Greenfix                    page 4-5

Covamat plus     page 6

Covamat fresh     page 7

Eromat      page 8

Covamat & Eromat    page 9

Bio-Mulchmat     page 10-11

Rockmat      page 12

Greenfix f3      page 13

Greenfix 75 & Embankment Mat  page 14

Bio-loggar & Whattles    page 15

Fästmaterial och tillbehör   page 16

Val av nätningar     page 17

Erosion Filtar beskrivning   page 18

Installationsguide    page 19

Sedan 1972, har produkterna i Greenfix-sortimentet 
gjort livet lättare för konsulter som önskat lösningar 
på diverse erosionsproblem genom att leverera ett 
komplett sortiment av pålitliga, miljövänliga och kost-
nadseffektiva produkter. SOILTEC har utvecklat en se-
rie produkter för att kunna lösa såväl enkla som mer 

komplicerade erosionsproblem oavsett var de finns. 
Med egna kontor och representanter i mer än 50 
länder i världen, tillhandahåller SOILTEC ett profes-
sionellt och effektivt försäljningsnätverk. Vi har varit 
banbrytande att utveckla dagens produkter med na-
turliga fibrer för att lösa erosionsproblem.

Greenfix principer

Våra produkter har blivit utvecklade för att vara i harmoni 
med naturens tillväxt –processer. Specifikt för Greenfix-
produkterna är:
 
·  att de lämnar inga farliga restsubstanser kvar i 
   marken efter att de brutits ner.
·  de utgör ingen fara för vilda djur.
·  de endast är tillverkade av återvunna fibrer vilket 
   minimerar effekten på miljön.
 
Vi på SOILTEC förstår att miljöbiologiska lösningar 
inte alltid är praktiskt genomförbara. Dock finns det 
många situationer där naturliga material kan användas 
för att lösa erosionsproblem. Genom att kombinera 
våra produkter med naturliga vegetativa design-
lösningar, kan vi tillsammans reducera effekten av 
den negativa påverkan olika byggnationer orsakar. 
 

SOILTEC förstår också betydelsen av att använ-
da rätt växtmaterial och frö som passar in i var-
je specifikt projekt och som ger en tillfredställan-
de helhets lösning med mater ia l  och växter . 
 
Ända sedan 1972 har vi samlat erfarenheter av ma-
terial och helhetslösningar ute på projekt vad det 
gäller frö- och planturval. Ofta använder vi fröer från 
inhemska leverantörer om ni som kund önskar detta. 
 
SOILTEC är en aktiv medlem av den Internationella Erosi-
on Control Associationen (IECA). Detta har gett oss ännu 
mer ingående kunskaper över åren av olika erosionspro-
blem och dess lösningar.

I HARMONI MED NATUREN

The Greenfix Principal2



Introduktion

Introduktion av 

Greenfixprodukter

EROSIONKONTROLL MED HJÄLP AV GRÄSETAB-

LERING

Erosion är en process som förflyttar landmassor ge-
nom påverkan av vind, regn och forsande vatten i 
åar, bäckar, älvar, längsmed kuster och sjöar. Sedi-
ment förflyttar sig med vatten, vågor, glaciärer etc.  
Det kan i huvudsak undvikas genom skapande av 
vegetativa skyddszoner längsmed vattenlinjer. Detta 
kan göras med erosionsmattor av naturliga fibrer i 
kombination med planteringar eller färdigetablerade 
vattenväxtmattor (se produktblad Vattenväxtmattor).  
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Gammaldags erosionslösningar som var aktuella på 1970 
var ofta inte miljövänliga utan material som användes på 
den tiden var bl.a. betong, plast, och andra oorganiska 
material. Efter att analyserat dessa lösningar var Soiltec 
beredd att utveckla produkter, ”soft-engineering” som 
var skonsamma för miljön. Så såg organiska fibermattor 
”dagens ljus” och man började producera produkter 
för att lösa erosionproblem och samtidigt förbättra 
vegetationsetableringen i dessa problemområden.
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Fig.1: Erosionsprocess 

(vattenmängder byggs upp)

Markpartiklar förflyttas ge-

nom påverkan av regnvatten!

Fig. 2: Erosionsskydd 

(mattornas friktion gör att 

vattenmängden fördelas och 

bromsas)

Jord- och grusmaterial 

förflyttas med regn och he-

jdas med hjälp av Greenfix-

erosionsmattor.

Fig. 3: Vegetationsskydd 

(rötter armerar jordlagret)

Gräs och växter som etable-

rats tack vare erosionsmat-

torna förhindrar erosionspro-

blem på längre sikt. 

Introduktion av

Greenfix

UPPBYGGNAD AV GREENFIX-MATTORNA

 

Greenfix-mattorna består av ett övre skikt av ett natur-
ligt organiskt nedbrytbart material. Beroende på vilken 
hållbarhet av mattan som önskas kan kokos-, halm-, 
hö-fibrer användas. Under och över detta organiska 
skikt läggs ett tunt nedbrytbart nät av polyeten. För 
att få en stabil matta sys materialen ihop och därmed 
erhålls en matta som är lätt att hantera och installera. 
Dessutom är det möjligt att komplettera dessa matty-

per med ett tunt pappskikt. I detta pappskikt bäddas 
olika fröblandningar in som gror vid kontakt med fukt. 
Samtliga material sys ihop till en enhet som bara 
behövs rullas ut. De organiska fibrerna som mattan till 
största del består av bryts gradvis ner och förmultnar, 
pp-nätet förgås och så småningom bildas ett stabilt 
och kraftigt vegetationsskikt. Erosionsskyddet är ett 
faktum. Idén med GREENFIX filosofi var född!

    Vägbankar

Vägslänten sprutsåddes men gräsetableringen blev 
delvis misslyckad och släntmaterialet började erodera 
samtidigt som dräneringsrören fylldes med sand/grus-
material från slänten. Detta upptäcktes under vintern och 
problemet var tvunget att åtgärdas omedelbart. Det fanns 

bara en lösning med tanke på att det skulle dröja innan 
vegetationen började etablera sig på nytt. Lösningen var 
att använda erosionsmattor för att snabbt komma tillrätta 
med problemet. I detta fall användes en erosionsmatta 
med fröer i (Covamats).

    VÄGARBETE

Erosionskontroll med Greenfix Eromat Typ 4S. Efter att 
mattorna lagts ut såddes slänten med en specialfröb-
landning som kunden hade önskat.

GREENFIX erosionsmattor kan används i följande applikationer:

· nyanlagda slänter invid vägar   · områden runt brofästen      · vägdiken

· längsmed strandkanter i bäckar,    · strandkanter i dagvattendammar,      · slänter längsmed banvallar
  älvar, sjöar och hav       vattenmagasin         banvallar

· slänter på deponier och soptippar   · i slänter vid ordningsställande av      · skidpister
         nedlagda dagbrott, grustäkter eller 
         liknande områden



Covamat plus

Greenfix är Europas ledande leverantör av erosionmat-
tor och markstabiliseringssystem. Våra högkvalitativa 
och nyutvecklade produkter tillsammans med en hög 
servicegrad har lett till utvecklingen av det marknadsle-
dande varumärket Covamat plus.  Produkter inom detta 
varumärke är speciellt framtagna för erosionskontroll i 
nyanlagda slänter.
 
Standardamattan i Covamat produktprogrammet är en 
10-15 mm tjock matta med organiska fiber av halm/hö 
och/ eller kokos fiber med tillsatta mulchmaterial och fröer 
som ligger inbäddade i ett pappskikt. Covamat plus för-
bättrar näringsfattiga jordar då den innehåller ett speciellt 
utvecklat organisk gödselmedel bestående 

Covamat fresh

Covamat fresh kombinerar alla fördelar som mattan 
Covamat plus har med ett substratsskikt av 5mm jord. 
Det integrerade jordlagret optimerar frönas grodd och 
etablering. Detta betyder att transporten av mattorna till 
lossningsstället måste ske snabbt och att de installeras 
direkt efter ankomst till arbetsplatsen. 

GREENFIX Covamat fresh har den snabbaste grobarhet-
stiden för ”för-sådda” erosionmattor.  Den effekt erhålls 
tack vare det tillsatta jordsubstratet.

DEN SNABBASTE GROBARHETSHASTIGHETEN 
FÖR EROSIONSMATTOR MED GRÄSFRÖ I.

EROSIONSKONTROLL OCH 
VEGEATATIONSETABLERING I ETT STEG!

”Fresh-serien” finns tillänglig i olika fiberkombinationer 
och med pp-nät med olika livslängder. Dessutom finns 
det möjlighet att välja olika fröblandningar beroende på 
projekt. Välj själva eller fråga oss om råd! 

Glöm inte fördelarna med Covamat fresh produkter till 
Ditt nästa projekt.

Covamat fresh 7

Covamat plus uppbyggnad

1.redan etablerade grässvål   2. fröblandning som läggs in 
         vid produktionen av mattorna

3. pappskikt med fröer   4. ett skikt av organiska naturfibrer

5. PP- eller jutenät    6. påfört jordmaterial

7. jordmaterial i slänt som ska 
   skyddas

av torkade mikroorganismer. Mattans uppbyggnad/
innehåll med gödselmedel och mikroorganismer ger 
en optimal groning och etablering av fröna i mattan. 
Efter att GREENFIX Covamat plus har blivit utlagd och 
bevattnad frigörs näringsämnen i mattan långsamt 
vilket gör att gräset får en bra tillväxt med ett väl ut-
vecklat rotsystem som medför ett bra erosionsskydd. 
 
Vi kan tillsätta vilken fröblandning som helst i våra  
Covamat-mattor. Om ni har en egen blandning som 
ni önskar använda – inget problem, då använder vi  
denna i mattorna. Rådfråga oss gärna vilken fröbland-
nings som passar bäst till just Ditt projekt. 

Covamat plus6

Ungefär 60 000 kvadratmeter av Covamat fresh har blivit 

installerad invid ringvägen i Antwerp/Belgien.

Slänt invid motorväg, erosionsskydd med Covamat plus i 

Lissabon/Portugal.

Skydd av vägdike med Covamat plus.

· mulchskikt bestående 
  av bl.a. lump
· långtidsverkande göd
  selmedel SOF-A-100
· fröblandning
· torkade mikroorgan-
  ismer

  Covamat Plus & Covamat fresh praktiken... 

Övertäckt deponi, färdiginstallerad erosionsskydd med 

Covamat plus.

Covamat plus uppbyggnad

Den här sektionen visar vår erfarenhet! 
Mellan det organiska fiber- och papps-
kiktet med fröer har vi lagt in följande 
material :



Eromat

ENKEL OCH KOSTNADSEFFEKTIV 
EROSIONSKONTROLL

Organiska erosionsmattor utan frö för slänter och 
vallar. Dessa tillverkas med olika fiber- kombinationer 
beroende på önskad hållbarhet samt vilka krav som 
ställs på dess specifika draghållfasthet. Vid användan-
det av dessa mattor måste alltid frösådd tillämpas.
Eromat är ungefär 7 mm tjocka och kan fås med halm- 

Nederbörd motsvarande 95 

mm/tim. Jordtyp - sandig ler-

jord Avrinning motsvarande 

naturlig avrinning i slänt.

(Cranfield Universitetet. Silsoe/

Berks England 1992)

JORDFÖRLUSTER UNDER HÖGINTENSIVA REGNFALL.
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GREENFIX
Type 6S

GREENFIX
Type 4S

Enkamat Tensarmat

Släntskydd med GREENFIX 

Eromat längsmed ett dräne-

ringsdike.

hö- och och/eller kokosfiber. I vår egen tillverknings-
anläggning utvecklar vi ständigt nya produkter och 
uppgraderar tekniskt våra mattor. Tack vare våra egna 
inköp av organiska fibrer erhåller vi alltid högsta kvali-
tet på våra Eromat som i sin tur ger oss bästa möjliga 
resultatet vad det gäller erosionskontroll ute på plats.

Projekt med GREENFIX

Eromat i översvämnings-

damm (vid utläggningstill-

fället).

Eromat8

Släntskydd med GREENFIX 

Eromat på en brant slänt 

invid järnväg.

GREENFIX Eromat utrullad 

på sanddynor som planterats 

för att undvika sanderosion. 

GREENFIX Covamats & Eromats

Covamats & Eromats

NATURLIGA PRODUKTER FÖR 
MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR

Nattes Covamat et Eromat 9

Användning av Covamat plus med biologiskt nedbrytbart nät. Etablerad vegetation 3 månader efter installationstillfället.

    Floder, strömmar och diken

Projekt där en ny sträckning av ån, p.g.a. regelbundna 
översvämningar, ingick i en slutgiltig helhetslösning för 
området. Genom att lägga ut GREENFIX Covamats eta-

Egenskaper

· upp till 10mm tjockt fiberskikt som tillåter vatten 
  att rinna igenom.
· oregelbundet ordnade fibrer skapar luftrum och 
  tack vare det iblandade mulchmaterialet bibehålls 
  fuktigheten.
· mattor levereras med iblandade fröer.
· det finns även mattor utan fröer som te.x. besås 
  när de kommer ut på plats med hjälp av sprutsådd.
· nät för att binda de naturliga fibrerna kan väljas 
  efter önskemål, jute eller syntetiska pp-nät.
· hanterbara rullstorlekar och vikter.

Fördelar

· erosion som orsakar partikelförflyttningar kan 
  undvikas helt eller delvis  med erosionsmattor av 
  naturfibrer. 
· fröer och inhemska plantor kan etableras i mattor-
  na. Det kan ske antingen i form av frösådd eller att 
  växter planteras direkt i mattorna. Denna vegetati-
  on smälter väl in i området där de etableras.
· sådd och erosionskontroll utförs i ett arbetsmo-
  ment – mattor med fröer i.
· med det breda produktsortimentet är det möjligt 
  att välja livslängd på mattorna beroende på vilka 
  fibrer samt nät som väljs. 
· valet av mattyp beror på om det gäller att undvi-
  ka yterosion eller om det gäller att lösa ett kraftigt 
  erosionsproblem som kräver en starkare uppbyggd 
  matta.
· mattorna rullas ut manuellt, ofta i samband med   
  att jordmaterialet påföres. De är enkla att installera 
  vilket är speciellt uppskattat i svåra lägen i terrängen.

blerades snabbt ett erosionsskydd på kanterna på den 
översvämmade vallen.



Bionatte de paillage Mulchmat 11

Motorväg på Cypern:

Kännetecknande för ytan 

är att den kräver färre 

bevattningstillfällen tack vare 

GREENFIX Mulchmat och 

det medför längre intervaller 

mellan skötseltillfällena 

och mindre risk för 

arbetarna som ska utföra 

skötseluppdragen p.g.a. 

längre skötselintervaller. 

Plantskola: 

Mulchmattan kan med fördel 

användas i plantskolor där 

en optimal tillväxt önskas.

Vegetationstak: 

Då planteringslösningen 

består av pluggplantor 

kan GREENFIX Mulchmat 

användas. Minimalt 

underhåll och optimal 

tillväxt.

Ringväg Norwich / England: 

Partiellt ogrässkydd, 

förslitsade ulchmatkvadrater 

används, allt för att ge 

växterna bästa möjliga 

etablering.

Kraftig tillväxt av plantor planterade i marktäckningsmattor.

DEN NATURLIGA VÄGEN FÖR ATT TA HAND 
OM DE UNGA PLANTORNA

 

OGRÄSKONTROLL, MARKTÄCKNING OCH 
EROSIONSSKYDD – ALLT I ETT

I naturlika planteringar, särskilt i slänter, ger GREENFIX 
Mulchmat  ett optimalt skydd mot ogräs och erosion 
samtidigt som jordfuktigheten bevaras och en jämn 
marktemperatur erhålls - allt detta utan att kemikalier 
används och detta med en enda produkt. 
 
GREENFIX Mulchmats påverkar växters etablering 
och tillväxt mycket positivt. Det naturliga övre skiktet 
med naturmaterial i mattan smälter väl in i landska-

pet och skyddar den underliggande plastfolien mot 
UV-strålar. Den slitsade plastfolierna (två lager) gör 
att fuktigheten blir hög under mattan och att den 
släpper igenom vatten till växterna. Dessutom förhin-
dras yterosion och ogrästillväxt effektivt. Plastfolien 
kan erhållas i två olika kvalitéer, en som bryts ner via 
UV-ljus eller en som bryts ner av mikroorganismer. 
 
GREENFIX Mulchmats håller ogräset borta i minst 3 år. 
Produkten kan levereras som kvadrater försedda med 

GREENFIX Mulchmat exempel

1. nyplanterad växt.

2. UV-nedbrytbar 
    mulchfolie ger maximal 
    ogräskontroll.
 

3. jordens markfuktighet 
    bibehålles.

4. 7mms skikt av naturliga 
    fibrer skyddar marken 
    mot uttorkning vilket 
    ger en optimal tillväxt.  

5. vid plantering av växter 
    skärs ett L-snitt i mattan. 

6. vid plantering av växter 
    i mattan ytterkanter 
    skärs endast ett  
    längsgående snitt.

7. jord som skyddas av 
    mattan.

Bionatte de paillage Mulchma10

Motorvägsslänt 

GREENFIX marktäckningsmattor installeras på en motor-
vägsslänt. Kravet från beställaren var att få ett erosions- 
och ogrässkydd för att växterna skulle få en så snabb 
etablering som möjligt. Detta var viktigt då motorvä-
gens sträckning passerade ett bostadsområde och man 
önskade snabbt en visuell barriär och ett buskage som 
dämpade bullret från vägen. 

GREENFIX Mulchmats

Egenskaper

Kännetecken: Jordens bördighet: det organiska övre 
skiktet bestående av kokosfibrer är separerade från 
jorden med två slitsade PE-folie.

Ekonomisk: lätt att installera.

Ogräskontroll: den undre PE-folien skyddar mot 
ogrästillväxt.

Jordtemperatur: det 7-10 mm tjocka kokosfiberskik-
tet ger en jämn jordtemperatur.

Fuktighet: de två förslitsade folierna släpper igenom 
regnvatten och optimerar jordandningen.

Övrigt: tillverkas i olika rullstorlekar samt i kvadrater 
som gör att det är lätt att optimera mängden material.

Fördelar

Bättre etablering, kraftigare tillväxt och färre plantför-
luster och sjukdomar i etableringsfasen.

Inga kemikalier - minst 3 ars ogräskontroll.

Tillåter solstrålarna att värma upp underliggande jord 
och bibehaller markens temperatur som i sin tur med-
för en snabbare tillväxt.

Kvävebrist undviks som bl.a. kan förekomma vid bark-
täckning.

Rulldimensioner ger ett effektivt utnyttjande av materi-
al och minimerad arbetskostnad.

Låga monterings - och skötselkostnader.

GREENFIX Mulchmats GREENFIX Mulchmats



med europeiskt ursprung och är specialbehandlade enligt 
gällande miljöförordningar. De icke brännbara fibrerna 
är 100% biologiskt nedbrytbara och livslängden varierar 
mellan 36 till 60 månader.

Den nya GREENFIX f³ produktsortimentet är mycket 
mer än en konkurrerande produkt till erosionsmattor 
av kokos!

Greenfix f 3

ICKE BRÄNNBARA EROSIONSMATTOR

Alla naturliga organiska fibermattor har nackdelen att 
under soliga och torra perioder så torkar fibrerna snabbt 
ut och kan lätt antändas av t.ex. cigaretter.

Det nya produktsortimentet f³ kombinerar fördelarna med 
Covamats, Eromats, Mulchmats, Rockmats och Greenfix 
75 med de icke brännbara fibrerna enligt Din 4102-1
Den nya GREENFIX f³ är tillverkad av unika gräsfibrer 

Greenfix f 3 13

GREENFIX f³ mattor med icke antändbara fibrer kan tillverkas som:

· Covamat plus             · Covamat fresh                              · Rockmats
  Färdigsådda mattor      Färdigsådda mattor med      Långsiktiga erosion kontroll 
       5 mm övre jordskikt      lösningar

· Eromats                · GREENFIX 75           · Mulchmat
  Kostnadseffektiva mattor       Permanent förstärkningsmatta    Ogräs- och erosionsskydd

Ogrässkydd med GREENFIX 

f3 Mulchmat i en rondell i 

södra Frankrike.

GREENFIX f3 Covamat 

(sex veckor efter 

installationstillfället)

Vegetationsetablering och skydd mot gnagare med 

GREENFIX f3 Rockmat.

Rockmat

LÅNGSIKTIG EROSIONSLÖSNINGAR

Den patenterade GREENFIX Rockmat kombinerar Eromat 
fördelar med järnnätets styrka som armeringsnät i 
mattkonstruktionen. Framförallt i branta och i mycket 
erosionsbenägna slänter kommer Rockmat väl till 
användning. Mattan skyddar mot erosion men möjliggör 
för fröer/växter att etablera sig.

GREENFIX Rockmats skyddar även slänten mot kaniner, 
rävar etc. Ofta undergräver de stabiliteten i branter 
slänter med hål och detta kan påskynda erosionen. 
Dessutom minimeras risken för ytvattenerosion tack vare 

mattans konstruktion med dess naturliga fibrer som är 
ihopsydda med stålnätet.

GREENFIX Rockmat f³ är tillverkad med vår unika 
specialfiberblandning som inte kan antändas, testad 
enligt DIN 4102-1.

Rockmats f³ passar att användas längsmed branta slänter 
invid vägar, järnvägar, bensinstationer där cigaretter, 
tändstickor eller andra brandfarliga föremål kastas ut.

Användningsområden Rockmat:

· branta och steniga slänter       · tillfälliga slänter                     · kraftigt erosionsbenägna   
                   områden

· områden med vinderosionsproblem      · ytor med vattenerosionsproblem,       · slänter med problem  
                 t.ex. längsmed stränder vid hav,           orsakade av djur t.ex.   
                   sjöar, floder, älvar, på sanddynor         kaniner, rävar etc.
            etc.

   

Rockmat12

GREENFIX Rockmat typ 5D 

installeras i en slänt med 65 

graders lutning.

Slänt täckt med GREENFIX 

Rockmat, sex veckor efter 

installationstillfället.

Förstörd slänt efter ett 

kraftigt regn. Förberedelsear-

bete utförs för att installera 

Rockmat.

GREENFIX Rockmat typ 6D 

i Nya Kaledonien, resultatet 

ser bra ut.

 



Greenfix 75

GREENFIX 75 ör ett tredimensionellt matta består av ett 
pp-nät, kokosfibrer, en armeringsmatta (typ Enkamat) samt 
ett lättare geonät som optimerar friktionen mot materialet 
i slänten. Samtliga lager är ihopssydda med en pp-tråd. 
Mattan ger växternas rötter möjlighet att få bättre fäste i 
mattan samtidigt som mattans utmärkta draghållfasthet 
tar upp horisontella krafter. Mattans bryts långsamt ner 
och ger samtidigt ett bra tillskott av organiskt material till 
underliggande jord under nedbrytningsprocessen.

PERMANENT JORDLAGER I EROSIONSMATTA

Bio-Logs & Whattles

VATTENINGENJÖRSBIOLOGI

GREENFIX Bio-Logs (kokosrullar) tillverkas i Europa 
och används som organiskt erosionsskydd i vägslänter 
eller slänter längsmed vattendrag, sjöar, hav. Produkten 
består av en kärna av kokosfibrer som är inneslutet i ett 
kokosnät och format som en rulle. GREENFIX Whattles 
(halmrullar) har samma uppbyggnadsstruktur som Bio-
Logs men kokosfiberna är ersatta med halmfibrer som 
är inneslutna i ett UV-behandlat PE-nät.  

Bio-Logs och Whattles förankras med käppar som håller 
dem på plats. Oftast planteras olika växter i rullarna 
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efter att de lagts ut. Tanken är att erosionsrullen ska 
skydda den nedersta delen av slänten mot erosion 
tills det att växternas rötter etablerat sig och bildat ett 
ogenomträngligt rotsystem som håller släntmaterialet på 
plats. Rullarna kan även användas på större slänter där 
de kan läggas in på olika nivåer i slänten för att skydda 
och begränsa erosionsproblem som kan uppstå.

Halmrullarna bryts relativt snabbt ner och vid förruttnelsen 
tillförs organiskt material till underliggande mark samtidigt 
som den förbättrar jorden fukthållande förmåga.

 

 

Embankment Mat, specialmattor med en tvåski-
ktuppbyggnad. Mattan består av två mattor, en vävd 
matta och en kokosfiberrmatta, som är ihopsydda. 
Den produkt kombinerar den vävda mattans drag-
hållfasthetsegenskaper med kokosfibermattans 
separationsförmåga. Mattan passar mycket bra i slänter 

Vanliga användningsområden

· Vägdiken/slänter med           · skydd mot erosion på 

  småkornigt material            sanddynor         

· längsmed stränder med         · områden med höga

  flukturerande vattennivåer       vattenflöden

          

Greenfix 75 och Embankment Mat14

GREENFIX Embankment Mat typ 400S. Skydd av slänt invid bäck med Embankment Mat som såtts 

efter utläggning.

med fint jordmaterial och i situationer där slänten kan 
påverkas av höga vattenflöden som flukturerar. Greenfix 
Embankment Mat kan även erhållas med fröinblandning 
som gror när den kommer i kontakt med markfukt. när 
den kommer i kontakt med markfukt. 

Bio-Logs (kokosrullar) levereras med planteringshål för snabb 

och effektiv plantering av vattenväxter.

Miljövänlig lösning med Covamat fresh och Bio-Logs.

Fördelar med Whattles  

· är ett lågkostnadsalternativ för att lösa ersoions-
  problem.

· lagrar fukt för vegetationen. 
   

· de kan ersätta slitna staket eller halm balar på 
  branta slänter.

· PP-nätet som omslsluter fibrerna bryts ner med 
  tiden.

14.2 Etablerad vegetation inom veckor14.1 Strandskydd med GREENFIX 75-C

Embankment Mat

HÖG DRAGHÅLLFASTHET OCH 100% BIOLOGISKT NEDBRYTANDE
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MONTAGETILLBEHÖR

Det finns förankringspinnar i såväl trä som stål. De 
fixerar mattorna och skyddar dem från att blåsa iväg. 
Träspiken som är försedda med en horisontell plugg kan 
även kombineras med en förankringsbricka som ökar 
anläggningsytan mot mattan/marken.

Fördelar av GREENFIX gödningsmedel SOF-A-100

· Aktiverar markens organiska processer        · Regenererar marken        · Stimulerar rotutvecklingen

· Bidrar till humusbildning    · Ger inga brännskador · Långsiktiga fördelar     

· Organiskt neutralt     · Biologiskt nedbrytbart   · Organiskt naturligt biologiskt  
          material      nedbrytbart material 

Fixeringsmaterial & tillbehör

GREENFIX GÖDSELMEDEL

GREENFIX gödningsmedel SOF-A-100 är ett långsam-
tverkande gödselmedel som tillför marken viktiga 
näringsämnen. Det är tillverkat av mycel av Penicillum 
chrysogenum.

Tack vare biomassan i gödselmedlet erhålls en väl 
balanserad näringsblandning som kommer jorden väl 
tillgodo i den mikrobiella nedbrytningsprocessen som 
sker i jordmaterialet.

16.3 GREENFIX Gödselmedel SOF-A-100 innehåller högt 

värderade spårelement och vitaminer. Dessa är inbäddade i 

leraggregat som ökar jorden vattenhållande förmåga.
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Vi rekommenderar 1-3 st förankringsspik / m2 för ero-
sionsmattorna och 3-4st för marktäckningsmattorna 
beroende på lutning och antal växter per m2.

16.1 Olika fäststift för att uppfylla olika markförhållanden 16.2 Enkel och snabb installation av GREENFIX mattor

Val av nät

förstärkning av nät samt sömntråden kan av syntetiskt 
material.

Våra maskinsömda fiberfiltar (Erosioncontrol / Vege-
tation Filtar) består av 95% organiska fibrer. Stöd / 

Val av nät 

Jute Netting H65

100% organiska fiberfiltar sys på båda sidor (topp 
och botten) med Jute Netting H65. Fiberfilten är 100% 
nedbrytningsbar. Eftersom jutnät har kort överlevnad 
(<12 månader) bör vegetation etablera inom en spiring 
period.

Oxygrid

Oxygrid stöder / förstärker PP-nät under förutsättning 
en mekanisk sönderdelning. Det är absolut miljövän-
ligt. Nedbrytningsperiod beror på fukt, värme och 
oxydationsförhållanden. Oxgrid är en utmärkt alterna-
tiv till Jute Netting. Syning består av PPMultifilament 
sömnadstrådar.

Standard Netting

I grund och botten är alla fiberfiltar sytt med icke-UV 
resistenta PP-trådar och PP-multifilament sömmar. Stö-
det / förstärkningsnätet stabiliseras och förmultnar med 
åren och kommer att täckas av vegetation. Det rekom-
menderas inte för områden som senare ska användas 
som betesmark.

Reinforced Netting

För extremt branta sluttningar och starka vindar erbjuder 
speciellt förstärkt PP-nät för att möta kundens specifice-
rade dragstyrka.



100% halm / höfibrer, fröblandning inbäddad i mulchlager, nedbrytbar 
övre och nedre PP-mask

100% halm / höfibrer, fröblandning inbäddad i mulch-skikt, topp och 
botten Jute-Mesh

50% coirfibrer - 50% halm / hö, fröblandning inbäddad i mulch-lager, 
topp och botten nedbrytbart PP-nät

50% coirfibrer - 50% halm / hö, frönblandning inbäddad i mulch-lager, 
topp och botten Jute-Mesh

100% coir-fibrer, fröblandning inbäddad i mulch-lager, nedre och 
nedbrytbar PP-nät

100% coir-fibrer, fröblandning inbäddad i mulch-skiktet, topp och 
botten Jute-Mesh

100% halm / höfibrer nedbrytbara PP-Mesh

100% halm / höfibrer nedbrytbara PP-Mesh

50% halm / hö och 50% coirfibrer nedbrytbara i topp och botten
PP-Mesh

50% halm / hö och 50% coirfibrer topp och botten biologiskt ned-
brytbart Jute-Mesh

100% coir-fibrer nedbrytbart PP-Mesh

100% coir-fibrer bio-nedbrytbar topp och botten Jute-Mesh

100% tunga coir-fibrer nedbrytbara PP-Mesh

TYP 5 sydd med galvaniserad trådnät enligt till DIN1200, nätbredd 
25 mm, tråddia. 0,8 mm

TYP 6 sydd med galvaniserad trådnät enligt till DIN1200, nätbredd 
25 mm, tråddia. 0,8 mm

TYP 7 sydd med galvaniserad trådnät enligt till DIN1200, nätbredd 
25 mm, tråddia. 0,8 mm + B284: B285

100% unika europeiska gräsfibrer, fröblandning inbäddad i mulchlay-
er, topp och botten nedbrytbart PP-nät

100% unika europeiska gräsfibrer, nedbrytbar PP-Mesh i topp och 
botten

100% unika europeiska gräsfibrer, TYPE F³-2S sydd ihop med en gal-
vaniserad trådnät enligt till DIN1200, nätbredd 25 mm, tråddia. 0,8 mm

3D PE-Netting, 10 mm tjock + 400 g / kvm, sömnad tillsammans med 
50% halm / hö och 50% coirfibermatta (typ 5S), topp stark + botten 
lätt vikt PP-nät

3D PE-Netting, 10 mm tjock och 400 g tung sydd tillsammans med en 
100% coirfibermatta, topp stark + botten lätt vikt PP-Netting

3D PE-Netting, 10 mm tjock + 400 g tung sydd tillsammans med en 
100% PP-fibermatta (typ 13), topp stark + botten lätt vikt PPNetting

12 månader

12 månader

18-24 månader

12 månader

36 månader

12 månader

12 månader

12 månader

18-24 månader

12 månader

36 månader

12 månader

36-48 månader

18-24 månader

24-36 månader

30-40 månader

36-60 månader

36-60 månader

36-60 månader

> 36 månader

> 48 månader

84 or < månader

3:1 - 2:1

 3:1 - 2:1 

2:1 - 1:1

2:1 - 1:1

1:1 eller >

1:1 eller >

4:1 - 3:1

3:1 - 2:1

2:1 - 1:1

2:1 - 1:1

1:1 eller >

1:1 eller >

1:1 eller >

upp till 65°

upp till 70°

upp till 75°

1:1 eller >

1:1 eller >

upp till 70°

1:1 och
högt flöde
kanaler

1:1 och
högt flöde
kanaler

1:1  och
högt flöde
kanaler

Typ 1  

Typ 1B

Typ 2

Typ 1B

Typ 3

Typ 3B

Typ 4 

Typ 4B

Typ 5

Typ 5B

Typ 6

Typ 6B

Typ 7  

Typ 5D

Typ 6D

Typ 7D

Typ F³-1
F³-Covamat

Typ F³-2S
F³-Eromat

Typ F³-2D
F³-Rockmat

Typ 75-SC

Typ 75-C

Typ 100-P
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Beskrivning av erosinsmattor

Beskrining GREENFIX18

Produkt  Funktionell /  Material Primary
  Livslängd             Usage

Installstionsguide

Installstionsguide 19

Detaljer om släntinstallation 

Detaljer om installation i kanaler

installationsdetaljer Sluttning vid installation uppifrån och ner (diagram E) Installationsdetaljer sluttning vid installation nerifrån och upp (diagram A)

1. Gräva en 15 cm x 15 cm dike både uppåt, nedför sluttningen och 
längs med kanalens översida. Förbered jordytan (raking, utsäde 
och gödsling).

2. Börja med att placera mittfiltet minst 30 cm nedförsbacken av 
diket. Säkra filten längst ner på diket med häftklamrar placerade 30 
cm från varandra. Återfyllning och kompakt diken. Applicera utsäde 
och rulla ut filten över jord, säkra med en rad häftklamrar placerade 
30 cm från varandra över filtens bredd (diagram A).

3. Rulla filten vertikalt nerför sluttningen. Säkra med hjälp av lämp-
ligt häftmönster nedan, specificerat med lutning. 

4. Parallell filtar måste överlappas med minst 10 cm och säkras 
med en rad häftklamrar placerade ungefär 30 cm från varandra 
(diagram B).

5. vattenflödesriktningen. Anslut filtarna genom att placera häft-
klamrar cirka 30 cm från varandra över filtens bredd. 

6. Slutet på filten måste säkras i en 15 cm x 15 cm dik
med en rad häftklamrar placerade med 30 cm intervall (diagram E).

1. Gräv en 15 cm x 15 cm skyttel både upp- och nedför området 
som mattan ska appliceras. Förbered lutningsjordytan (raking, 
sådd och gödsling).

2. Börja med att placera filten minst 30 cm nedför sluttningen av 
sluttningsgraven. Säkra filten längst ner på dike med klamrar place-
rade 30 cm från varandra. Återfyll och komprimera dike. Applicera 
utsäde och fäll filten över marken, säkra med en rad häftklamrar 
placerade 30 cm från varandra över filtens bredd (diagram A).

3. Rulla filten vertikalt nerför sluttningen. Säkra med lämpligt häft-
klammermönster nedan, specificerat av lutningen.

4. Fortsätt placera filtar uppför backarna på båda sidor, med a minst 
10 cm överlappning (diagram B), och säkerställa varje filt i början 
diken (diagram A).

5. Ytterligare horisontella filtar kan förenas med ett minimum  
10 cm överlappande eller singel stil i vattenflödesriktningen. Anslut 
filtarna genom att placera häftklamrar ungefär 15 cm från varandra 
över filtens bredd (diagram C).

6. Slutet på filten måste säkras i en 15 cm x 15 cm dik med en rad 
häftklamrar placerade med 30 cm intervall (diagram E).

7. Fäst filten i en överkant på sidopacken i en 15 cm x 15 cm dik 
med 30 cm mellanrum. Installera en ytterligare rad häftklamrar 15 
cm ned på lutningen på diket längs bredden tyg (diagram F)

Häftmönster:

0,8 häftklamrar / m “

4: 1 sluttningar

1,4 häftklamrar / m “

3: 1 sluttningar

2,1 häftklamrar / m “

2: 1 sluttningar

4,5 häftklamrar / m “

1: 1 sluttningar

Häftmönster:

0,8 häftklamrar / m “

4: 1 sluttningar

1,4 häftklamrar / m “

3: 1 sluttningar


