
för växande städer

Produktnamn: Skogsmatta

Beskrivning: Ge naturen hjälp på traven med att återhämta sig efter ett ingrepp. 
Genom att anlägga färdiga skogsmattor fås ett färdigt resultat från första dagen. 
Skogsmattorna består av surjordsväxter som t ex Blåbär, Skvattram, Ljung, mossa 
och lavar. Skogsmattor trivs på näringsfattig jord med inslag av sand, grus och 
torv i skuggigt läge.

Användningsområde: Sedunas skogsmatta kan anläggas på mark och tak.
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Teknisk specifikation
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Egenskap Värde Enhet Standard

FYSIKALISKA

HYDRAULISKA

LEVERANS

MONTERING

FÖRVARING

Övrigt

AVFALLSHANTERING

Längd 1,2 m

m

mm

kg/m²

kg/m²

Liter/m²

1,0

40–100

02 01 03

>50 år

Finland

Finland

20

36

16

pH6

Bredd

Tjocklek

Torrvikt

Våtvikt

Ingående material

Vegetationsbärare Naturlig jordmån, Podsol, från barrskog samt surjordsväxter.

Levereras på FIN-pall. 24 m²/pall. Vikt: 500 kg/pall

Vattenhållande förmåga

Surhetsgrad

Avfallskod

Livslängd

Ursprungsland

Tillverkning

Vid varmare väder måste mattorna läggas ut på marken vid ankomst. Vid 
förvaring får inte mattorna utsättas för direkt solljus. Plast som följer 
med i leveransen skall tas bort.

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av produkten?  Ja, kan efter etablering skäras till och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall? Ja, kompostering

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall? Nej.

Anläggs på näringsfattig sandig moränjord eller finkornig sandjord som 
binder fukt och förebygger ogräs. Mattor måste vara genomfuktiga 
under första säsongen.



Den här informationen motsvarar vår nuvarande kunskap i ämnet. Den lämnas 
endast för att visa möjliga förslag för egna överväganden. Den är emellertid inte 
avsedd att ersätta egna utredningar som kan vara nödvändiga för att avgöra 
lämpligheten av våra produkter för specifika ändamål. Informationen revideras allt 
eftersom ny kunskap eller nya erfarenheter blir tillgängliga. Seduna AB påtager 
sig ingen garanti, förpliktelser eller annat rättsligt ansvar i anslutning till 
användning av den här informationen. 

Botaniskt namn Handelsnamn

Förekommande arter

Lingon

Blåbär

Ljung

vaccinium vitis-idaea

vaccinium myrtillus

calluna vulgaris

Enbjörnmossa

Husmossa

Kvastmossa

pol ytrichum juniperinum

hylocomium splendens

dicranum spp

Vitmossa

Grå renlav

sphagnum spp

cladonia rangiferina

Skvattram

Kråkbär

Väggmossa

ledum palustre

empetrum nigrum

pleurozium schreberi


