JARDINAGEM E PAISAGISMO

Inspiring Green Technology

Assessoramos e fornecemos soluções técnicas para melhorar a Infraestrutura verde urbana (IVU)
O departamento de Paisagem e Ambiente da PROJAR oferece assessoria e soluções técnicas para melhorar a
Infraestrutura verde urbana, dando apoio tanto na fase de conceção de projetos como na fase de execução.
A infraestrutura verde é uma rede interligada de espaços multifuncionais (naturais ou antropizados) que
no seu conjunto melhoram a saúde dos ecossistemas, a resiliência das cidades e a sua biodiversidade.
As cidades são o cenário em que a infraestrutura verde interage de uma forma mais intensa e habitual com a
cidadania. Assim, tem especial importância uma boa conceção e manutenção de espaços como jardins, arvoredo
urbano, canteiros, rotundas, coberturas verdes, massas de água, etc. Todos estes elementos integram um conjunto onde se relacionam entre si, sendo fundamental entender que tanto os aspetos estéticos como os recursos
ambientais (vegetação, água e solo) têm de ser considerados como um sistema complexo.
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A PROJAR oferece soluções cujo objetivo consiste em melhorar a paisagem e a gestão dos recursos hídricos
através dos sistemas urbanos de drenagem sustentável (SUDS), bem como melhorar o arvoredo urbano. Para
tal, contamos com uma equipa de técnicos e paisagistas que, de uma forma constante, desenvolvem e adaptam
as soluções técnicas a cada situação específica.
Somos membros ativos da Associação Espanhola de Parques e Jardins Públicos (AEPJP), da Associação Internacional de Controlo de Erosão (IECA), da Associação de Empresas Restauradoras da Paisagem e do Ambiente
(ASERPYMA) de Espanha, da Associação Espanhola de Coberturas Verdes e Jardins Verticais (ASESCUVE) e da
Associação Espanhola de Engenharia da Paisagem (AEIP), através das quais nos mantemos informados e pomos
em prática as técnicas mais avançadas deste setor.
Com o objetivo de prestar o melhor serviço aos nossos clientes e no cumprimento da nossa política de melhoria
contínua, somos acreditados pelas normas de gestão da qualidade ISO 9001 e de gestão ambiental ISO 14001.
Na PROJAR, queremos ajudar os nossos clientes a encontrarem soluções que tirem o máximo partido do nosso
carácter inovador e do nosso profissionalismo, apoiados por uma equipa altamente qualificada, especializada e
vocacionada.

Inspiring Green Technology

Jardinagem e paisagismo
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As nossas áreas
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O nosso principal objetivo é a promoção
de um paisagismo que contribua para
a criação de cidades adaptáveis e resilientes face às alterações climáticas.

JARDINAGEM E PAISAGISMO
Cada vez mais, as cidades requerem a melhoria da paisagem urbana através da jardinagem, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Em consequência, na atualidade
opta-se por realizar uma jardinagem mais amiga do ambiente e que tenha em conta os seguintes princípios de sustentabilidade:
•

Otimizar o consumo de materiais. É importante, por um lado, minimizar o consumo de recursos naturais e, por outro lado, utilizar materiais com um reduzido impacto ambiental, que respeitem
a saúde e o ambiente.

•

Proteger e fomentar a biodiversidade. As zonas verdes albergam uma flora e fauna rica e diversificada, contribuindo para a manutenção do material genético.

•

Gestão sustentável dos resíduos, minimizando a sua criação através da Redução, Reutilização e Reciclagem.

•

Redução de emissões de CO2. Utilizando materiais e técnicas que reduzam a necessidade de manutenção, reduzindo o consumo de materiais sintéticos e favorecendo a saúde vegetal que
contribui para a reciclagem do CO2.

Na PROJAR, seguimos sempre estes princípios, tentando ter um impacto positivo no ambiente e na sociedade.

SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL (SUDS)
Na maioria das situações, o crescimento das zonas urbanas produz um aumento da superfície
impermeável, o que implica uma alteração do curso natural da água. Devido à alteração da
hidrologia, ocorrem inundações, as massas de água são poluídas e aumentam os custos de
construção e manutenção de infraestruturas e espaços urbanos.
Enquanto os sistemas tradicionais se baseiam em transferir o mais cedo possível a água para os
pontos de descarga, os SUDS propõem uma mudança de paradigma a este respeito. O seu objetivo consiste em gerir o escoamento no local onde aparece em primeira instância e fazem-no
tratando de infiltrar, reter ou armazenar a maior porção da água. Deste modo, são alcançados
os objetivos principais que são a diminuição do caudal de ponta e a redução do volume total de
água a evacuar para fora do sistema.
Paralelamente à gestão dos escoamentos, os SUDS têm o objetivo de melhorar a qualidade da
água. Para tal, intensificam os processos físicos, químicos e biológicos capazes de reter e eliminar contaminantes. Os SUDS têm a capacidade de aumentar os tempos de retenção da água,
o que facilita a sedimentação dos contaminantes; os seus substratos intercetam e retêm os
contaminantes e, por fim, as suas comunidades macro e microbiológicas eliminam ou absorvem
estes contaminantes.
Estes sistemas oferecem grandes vantagens, como a possibilidade de recolher e reutilizar água
para diversas utilizações. Quando a água se infiltra no terreno, é favorecida a recarga de aquíferos.
Alguns dos sistemas e soluções que atuam como SUDS são:
• Coberturas verdes.
• Jardins de chuva onde a água se infiltra e/ou é drenado esse excesso através de tubos
de drenagem.
• Superfícies permeáveis como zonas de brita, relva e pavimentos porosos.
• Poços de acumulação e infiltração, como os pavimentos suspensos Silva Cell® para arvoredo urbano.
• Valas de infiltração mediante sistema de brita-geotêxtil-tubos drenagem.
• Zonas húmidas e bacias de retenção naturalizadas.

ARVOREDO URBANO
O arvoredo é um dos elementos mais relevantes dentro da infraestrutura verde, já que colabora
de uma forma extraordinária para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, tanto do ponto
de vista ambiental e paisagístico como de saúde.
Os benefícios fornecidos aos cidadãos pelo arvoredo urbano são os seguintes:
•

Redução da temperatura do ar entre 2 °C e 8 °C.

•

As árvores atuam como excelentes filtros para poluentes urbanos e pequenas partículas.

•

Ajuda na mitigação das alterações climáticas, ao absorver até 150 kg de CO2 por ano,
produzindo-se assim o sequestro de carbono.

•

Proporciona habitat, alimentos e proteção a plantas e animais, aumentando a
biodiversidade urbana.

•

Melhora a saúde física e mental das pessoas.

Por tudo isto, é prioritário tratar do arvoredo da forma que este merece, fornecendo soluções
de alta qualidade para a sua correta implementação e desenvolvimento. É muito frequente encontrarmos problemas resultantes de uma má escolha da espécie para a localização, de
uma incorreta gestão do arvoredo ou de uma inadequada seleção dos sistemas de plantação.
Por exemplo, é muito comum encontrar árvores que não desenvolvem o seu aspeto maduro,
pavimentos levantados pelas raízes, quedas de árvores, troncos com demasiada inclinação
e até deficiências que geram riscos para as pessoas pela possibilidade de queda.
Contudo, existem materiais e soluções que ajudam a prevenir estas consequências e que promovem o adequado desenvolvimento do arvoredo, por exemplo: as ancoragens Duckbill®, as
estacas de madeira para tutores, as lâminas antirraízes RootBarrier® ou os sistemas de pavimento suspenso Silva Cell®.
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Soluções
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A secção de soluções divide-se
em três grandes blocos:
• Jardinagem e paisagismo.
• Sistemas urbanos de drenagem sustentável
(SUDS).
• Soluções para arvoredo.

JARDINAGEM E PAISAGISMO
SUBSTRATOS E ADUBOS

Substratos para floreiras: PROJAR PROFESSIONAL POTPLANT 540 EXTRA50
Mistura de turfa e Cocopeat®, sem presença de finos que equilibra a capacidade de retenção de água.
Aporte de coco que favorece o arejamento e a drenagem, bem como uma maior durabilidade e estabilidade do substrato.
Na PROJAR, como fabricante de substratos, podemos aconselhar acerca da mistura mais adequada para o seu projeto.

Substratos especiais para coberturas verdes
Uma das chaves para o sucesso de uma cobertura verde reside no tipo de substrato utilizado, sendo recomendáveis misturas compostas por uma parte orgânica e outra parte mineral, com a finalidade de conseguir volume, leveza e drenagem. Na PROJAR, formulamos diferentes misturas, em função do tipo de vegetação a implantar na cobertura.
•

Extensivas: CoVer Pro Flora

•

Intensivas: CoVer Pro Aromatic/Garden

•

Hortas urbanas: CoVer Pro Urban Farm

O condicionador de solos Stockosorb® é um gel granulado para incorporar no solo ou no substrato e que
aumenta a capacidade de retenção de água disponível para a vegetação. Com a aplicação de Stockosorb®, é
possível reduzir a frequência da rega e a filtração de preciosos nutrientes. O crescimento das plantas melhora
e permite poupar água. O Stockosorb® pode ser utilizado em solos naturais, floreiras e até vasos.
Árvores e arbustos
Árvores já plantadas
Palmeiras
Transplantes

Fertilizante de libertação lenta especialmente indicado como adubação profunda para zonas verdes e
hidrossementeiras. A sua fórmula
liberta lentamente o adubo, evitando que se perca por lixiviação. Deste
modo, melhora a rentabilidade da
adubação e reduz-se a contaminação dos aquíferos. Consulte-nos
para obter informações sobre mais
fórmulas e equilíbrios.
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Adubo orgânico
Topmix

Retentor de água Stockosorb®

Tipo de cultura

Adubo de libertação lenta
AZOLON ESP BLEND 15-10-15
(2MgO)

Dosificación
1-2 kg/m de substrato (aplicação de hidrogel em seco)
3

Aplicação do hidrogel hidratado, mediante injeção no solo (com o auxílio de um injetor)
4 injeções com 2,5 litros de produto hidratado por cada m2
80-400 g/exemplar
2-4 kg/m3 de substrato (aplicação de hidrogel em seco)
150-250 ml de hidrogel por litro de substrato (aplicação de hidrogel hidratado)

O fertilizante orgânico TOPMIX é
processado e controlado industrialmente a partir de estrume selecionado. O resultado é um produto de
alta qualidade, estável, homogéneo,
sem sementes, patógenos nem metais pesados.
Os fertilizantes orgânicos não só fornecem ao solo os nutrientes básicos,
mas também integram uma grande
quantidade de micronutrientes e
matéria orgânica que contribui para
a fertilidade, melhorando a estrutura e a atividade biológica do solo.

MALHAS ANTI-ERVAS
Atualmente, devido à proibição da maioria dos herbicidas em prol do ambiente, tem-se generalizado como solução
mais eficaz o uso de malhas anti-ervas para favorecer o desenvolvimento das espécies e controlar o crescimento de
vegetação não desejada.

Horsol

Mallas Horsol
•

Horsol 100. 100 g/m2 - Horsol 130: 130 g/m2. Malla antihierba tejida y fabricada 100% polipropileno.
Disponible en color verde, negro o marrón.

MALHAS ANTI-ERVAS BIODEGRADÁVEIS
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•
•
•

Horsol Bio

Malhas fabricadas com fibras de origem vegetal e 100% compostáveis. Acaba com os trabalhos de remoção da
malha, pois degrada-se, incorporando-se no terreno, além disso não polui o meio ambiente
Malha Horsol Bio: Malha tecida. Gramagem 110g/m²
Malha Biocover: Geotêxtil não tecido. Gramagem 157g/m²
Tipo de uso

Proteção contra

Culturas
Culturas ecológicas
Proteção
espécies invasoras

Ervas daninhas comuns

Arundo donax, Ailanthus altissima,
Carpobrotus edulis, Fallopia japonica
Ervas daninhas comuns em jardinagem

Paisagismo

Biocover

Ervas daninhas pouco agressivas

Modelo
Sem cobertura

Com cobertura

Horsol 130 g/m2

Horsol 100 g/m2

Horsol Bio

Horsol Bio

Horsol Biocover

Horsol Biocover

Dupont™ Plantex® Platinum
Solar

Dupont™ Plantex®
Platinium

Dupont™ Plantex® Gold
Horsol 130 g/m2

Horsol 100 g/m2
Dupont™ Plantex®
Premium

MALLAS DUPONT™ PLANTEX®
A gama Dupont™ Plantex® oferece uma grande variedade de malhas para o controlo do crescimento de ervas.
Possuem um alto grau de tratamento anti UV que garante uma elevada durabilidade e são fabricadas com fibras contínuas de
polipropileno unidas termicamente, sem pontos vulneráveis a furos e cortes. Como são geotêxteis não tecidos, permitem um
corte limpo de plantação sem se desfiarem.

Dupont™ Plantex® Premium

Disponíveis em várias gramagens e cores, em função das necessidades de cada projeto:

Dupont™ Plantex® Premium

Dupont™ Plantex® Platinium

Para o controlo de ervas daninhas pouco agressivas de

A melhor solução contra plantas neófitas e ervas daninhas

forma durável, eficaz e ecológica

invasoras.

Solução livre de substâncias químicas.

Faz parte de um sistema completo de controlo de raízes e

Deverá cobrir-se com gravilha, casca de pinheiro ou relva.

rizomas.

Gramagem: 68 g/m2.

É importante usar uma cobertura adequada de 20 cm e

Cor: negro.

realizar inspeções periódicas das sobreposições.

Polímero: 100% propileno.

Duração mínima de 35 anos.

Dupont™ Plantex® Gold
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Gramagem: 240 gr/m2.
Cor: negro.
Polímero: 100% propileno, estabilizado para os UV

Dupont™ Plantex®R Gold

Dupont™ Plantex® Platinium Solar

Para quase todos os tipos de erva, mesmo as mais agres-

Concebida para espécies invasora.

sivas.

Elevada resistência contra a radiação UV.

É a solução ideal para paisagismo urbano, uma vez que se

Excelente para proteção em centras energéticas e outras

integra na paisagem

instalações técnicas sensíveis à proliferação de ervas

Na ausência de cobertura, pode durar até 3 anos. Se devi-

daninhas.

damente coberto, garante o seu desempenho até 25anos.

Garantia do produto limitado a 8 anos (sem qualquer tipo

Gramagem: 125 gr/m2.

de cobertura)

Cor: negro/castanho

Gramagem: 240 gr/m2.

Polímero: 100% propileno

Cor: verde-escuro

Dupont™ Plantex® Platinium

Polímero: 100% propileno

Dupont™ Plantex® Platinium Solar

BORDADURAS E SEPARADORES
Na PROJAR, dispomos de uma grande variedade de bordaduras para um amplo leque de situações. Os modelos disponíveis são de fácil e rápida instalação, o que se reflete diretamente na
diminuição da mão de obra.
Assim, contamos com bordaduras de diferentes materiais e espessuras que fornecem a resistência adequada ao perfil, em função da utilização pretendida. Existem também modelos com
formas curvas pré-desenhadas para poderem adaptar-se a qualquer design.
Modelo

Tipo de uso
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Metálicos

Plástico

Canteiros

EverEdge®

EdgeLight / PlasticFix

Grandes extensões

EverEdge® Pro

Espaços infantis

Borde Safe

Separação pavimentos

GG-FF-175

-

Separação pavimentos

Borde Road

-

Lancis curvos

EverEdge® Ring

-

EdgeLight / PlasticFix

EverEdge®

EverEdge® Pro

EverEdge® Ring

GG-FF-175

Borde Safe

Borde Road

Edge Light

Plasticfix

JARDIM VERTICAL TECROC URBAN
Tecroc Urban é um solução de jardinagem vertical capaz de oferecer
um aspeto naturalizado com uma
considerável redução do custo de manutenção e instalação, comparativamente
com os sistemas tradicionais.
Esta solução, desenvolvida pela PROJAR,
tem a capacidade de se adaptar a um
amplo leque de situações e condicionantes de projeto, graças à versatilidade
dos seus componentes e à flexibilidade
na instalação. Graças à camada dupla de
malha volumétrica Trinter®, o sistema
consegue albergar um volume e espessura de substrato suficientes para o desenvolvimento de vegetação. Esta camada contínua favorece uma distribuição da
humidade realmente homogénea, sendo
esta uma das causas principais das deficiências dos sistemas convencionais. O
substrato foi especialmente concebido
com uma mistura complexa de matéria
orgânica com diferentes taxas de mineralização, substâncias húmicas e argilas.
Por último, uma geomalha de alta
resistência une o sistema ao suporte e
confere-lhe resistência.
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SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL (SUDS)
COBERTURAS VERDES
Os sistemas de drenagem e proteção de coberturas verdes contemporâneos são compostos por diferentes camadas que visam os seguintes objetivos:
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•

Proteger mecanicamente a impermeabilização do edifício ou estrutura de suporte e mantê-la arejada.

•

Assegurar a drenagem rápida e progressiva das águas da chuva sobre a cobertura.

•

Proteger as redes de evacuação.

•

Reduzir o peso e espessura da camada de drenagem.

•

Reduzir a propagação do fogo.

•

Proteger a impermeabilização e o edifício contra as raízes da vegetação.

•

Aumentar a quantidade de água disponível para a vegetação.

•

Evitar a lavagem dos substratos.

Isto é conseguido através de sistemas multicamadas formados por geotêxteis, placas de drenagem nodulares e
lâminas sintéticas. Juntamente com o sistema multicamada horizontal, são utilizados elementos complementares
e específicos, como caixas de registo, bordaduras de separação, elementos de contenção e proteção, linhas de vida
para a manutenção, etc.
Na PROJAR, trabalhamos com os sistemas de coberturas verdes Diadem®, que são sistemas líderes na Europa
com mais de 30 anos de experiência. O seu sistema multicamada é fabricado com materiais de alta qualidade
testados com os padrões mais rigorosos e específicos. Juntamente com os materiais básicos, fornecemos uma
grande variedade de complementos de uso tanto técnico como de acabamento para garantir uma cobertura verde
perfeita em termos estéticos e funcionais.

Documentos relacionados
No nosso site www.projar.es existe a possibilidade de transferir diferentes secções, em
formato .dwg e/ou em .pdf, bem como transferir o catálogo e o guia técnico da Diadem®.

Produtos relacionados
Ancoragens Duckbill® FOS para a plantação de árvores em coberturas.
Sistema

Classificação

Substrato

Espessura
substrato

Tipo de vegetação

Peso
kg/m2

PROJAR Flora

Extensiva

CoVer Pro Flora

8-20 cm

Sedum, herbáceas subarbustivas

≤ 150

PROJAR Aromatic

Sem-intensiva

CoVer Pro Aromatic

20-40 cm

Sedum, relva, gramíneas, aromáticas

≥ 350

PROJAR Garden

Intensiva

CoVer Pro
Aromatic/Garden

≥ 50 cm

Combinação de espécies com árvores
e/ou arbustos

≥ 750

PROJAR
Urban Farm

Intensiva.
Horta urbana

CoVer Pro Urban
Farm

≥ 40 cm

Espécies hortícolas

≥ 350

PROJAR Garage

Pavimentada

≥ 1.200

SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Certificado European Technical Assessment (ETA) ETA-17/1015
Sistema

Inclinação

Camadas

Caixas de
registo

Bordaduras
de separação

KSE-10
Elemento
extensão
KSE +05

KLS 8/10
KLS 8/12

KLS 14/22

Até 5º
Transitável

Filtro VLF-150
Lâmina drenante DiaDrain® 25H
Feltro de proteção VLU-300 Lâmina
antirraízes FLW-400

Até 20º
Não transitável

Rede coco Econet
Filtro VLF-150
Lâmina drenante DiaDrain® 40H
Feltro de proteção VLU-300

Até 35º
Não transitável

Geocélula Diadomino
Filtro VLF-150
Lâmina drenante DiaDrain® 25H
Feltro de proteção VLU-300

PROJAR
Aromatic

Até 5º
Transitável

Filtro VLF-150
Lâmina drenante DiaDrain® 40H
Feltro de proteção VLU-300
Lâmina antirraízes FLW-1000

KSE-20
Elemento
extensão
KSE +05

PROJAR
Garden

Até 5º
Transitável

Filtro VLF-200
Lâmina drenante DiaDrain® 60H
Feltro de proteção VLS-500 Lâmina
antirraízes FLW-1000

KSR-50
Elemento
extensão
KSR +05

PROJAR
Flora

PROJAR
Urban Farm

Até 5º
Transitável

Filtro VLF-150
Lâmina drenante DiaDrain® 40H
Feltro de proteção VLS-500 Lâmina
antirraízes FLW-1000

KSR-40
Elemento
extensão
KSR +05

PROJAR
Garage

Até 5º
Tráfego
veículos

Filtro VLF-200
Lâmina drenante DiaMassive® 25
Lâmina deslizante GF-1000
Feltro de proteção VLU-500

TGS-30/40
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KLS 20/30

GG-FF-175

* Para a projeção deste tipo de cobertura, contacte-nos.

PROJAR Flora

PROJAR Aromatic

PROJAR Garden

PROJAR Urban Farm

PROJAR Garage

Fases de instalação de cobertura verde

SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO
Tipo de
proteção
INDIVIDUAIS

COLETIVOS
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Características

N.º de
utilizadores

DiaSafe® Multisystem

Linha de vida

Vários

DiaSafe® Solo/Duo

Pontos de ancoragem

Um ou dois

DiaSafe® Guard Straight

Sistema de barreiras de proteção design
standard

DiaSafe® Guard Bent

Sistema de barreiras de proteção design
inclinado

DiaSafe® Guard Foldable

Sistema de barreiras de proteção rebatível

Descrição

Vegetação
Substrato
CoVer Pro

Camada
filtrante
VLF
Camada de
drenagem
DiaDrain®

Camada protetora VLU/VLS
Membrana impermeável
e antirraízes FLW

Vários

PAVIMENTO SUSPENSO SILVA CELL®
Os pavimentos suspensos têm como principal função assegurar o desenvolvimento adequado das árvores no contexto urbano. O seu funcionamento baseia-se em criar um espaço oco por baixo do pavimento que permita o enchimento e proteção de substratos de qualidade. Por sua vez, este novo espaço subterrâneo útil serve como SUD
(sistema urbano de drenagem sustentável), sendo útil como reserva hídrica ou como zona de infiltração e retenção
de água e nutrientes contaminantes.
O Silva Cell® é um sistema modular de pavimento suspenso, patenteado, constituído por uma matriz de células
com uma grande capacidade de suporte. Na superfície, suportam os pavimentos e sob esta protegem e mantêm a
continuidade dos substratos para a vegetação.
As células Silva Cell® foram concebidas e testadas para facilitar a sua instalação em qualquer condição e forma,
aumentar o rendimento de enchimento com substrato e a sua continuidade, assegurar a capacidade de suporte do
pavimento tanto para o tráfego de peões como de veículos (ligeiros e pesados) e permitir a instalação e manutenção
de serviços subterrâneos como redes de abastecimento, drenagem ou comunicações.
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Instalação
1. Colocação das células Silva Cell®.

Separação
entre unid.

Sistema

Largura x
comprimento

SILVA CELL® 1X
SILVA CELL® 2X

2,5-15 cm

0,6 x 1,2 m

SILVA CELL® 3X

Altura

Volume
do solo

424 mm

0,43 m3

784 mm

0,795 m3

1.092 mm

1,107 m3

Área

1,01 m2

Juntamente com o sistema Silva Cell®, são colocados dois tipos de geomalhas:

Georrede GX 35/35
A projeção do sistema Silva Cell® será realizada com base no volume
de solo necessário por árvore. A título indicativo, indicamos os seguintes
volumes de solo por árvore.

2. Instalação de
geomalhas.

16

Tipo de lancil

Georrede biaxial, fabricada com fibras de poliéster concebida para a colocação à volta do sistema de unidades Silva Cell®, proporcionando separação e estabilidade estrutural aos solos.

Geotêxtil PP40

Geotêxtil tecido, composto por fibras de polipropileno, concebido para
complementar a unidade estrutural do sistema Silva Cell®.

Ø tronco de árvore (DBH)

Volume do solo

Pequeño

100 mm

≤ 10 m3

Mediano

300 mm

10 hasta 20 m3

Secções de exemplo em formato dwg.
Guia de instalação.
Catálogo técnico.

Grande

500 mm

20 hasta 30 m3

Produtos relacionados

Documentos relacionados
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Painéis antirraízes com guias, ancoragens Duckbill® e tubos de
drenagem ProDrain.

A seguinte tabela apresenta as cargas máximas por pneu para uma determinada secção de pavimento, partindo do princípio que o pneu tem um contacto de área igual a 200 x 200 mm, conforme definido na norma BS EN 1991-1-1:2002.

3. Incorporação do
substrato.

Tipo de sistema
Silva Cell

1X

2X

3X

Paralelepípedos

Asfalto

Betão

Paralelepípedos com betão

8 cm paralelepípedos
2,5 cm base de areia
30 cm de agregado

10 cm asfalto
30 cm de agregado

10 cm betão
10 cm de agregado

6,35 cm paralelepípedos
12,7 cm de betão

Roda

Eixo

Roda

Eixo

Roda

Eixo

Roda

Eixo

H-20

121 kN

242 kN

198 kN

396 kN

132 kN

264 kN

150 kN

300 kN

HS-20

12.338 kg

24.676 kg

20.190 kg

40.380 kg

13.460 kg

26.920 kg

15.296 kg

10.592 kg

H-20

133 kN

266 kN

218 kN

436 kN

145 kN

290 kN

165 kN

330 kN

HS-20

13.562 kg

27.124 kg

22.229 kg

44.458 kg

14.786 kg

29.572 kg

16.825 kg

33.650 kg

H-20

113 kN

226 kN

185 kN

370 kN

123 kN

246 kN

140 kN

280 kN

HS-20

11.523 kg

23.046 kg

18.864 kg

37.728 kg

12.542 kg

25.084 kg

14.276 kg

28.552 kg

Norma de carga
de tráfego

AGLOMERANTE DE
BRITA RESTONE

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS E AGLOMERANTES
A impermeabilização das superfícies nas cidades tem como consequência a criação de grandes escoamentos.
A pavimentação com soluções permeáveis ajuda a diminuir estes volumes e a reduzir a sua velocidade.

Aglomerante de brita Restone

O aglomerante de inertes Restone é um ligante sintético de agregados que solidifica os inertes, permitindo a criação de
superfícies rígidas, perduráveis e permeáveis a partir de brita e outros materiais granulares sólidos.

Produto

Aplicação

Componentes

Granulometria

Biocomponente

Grandes superfícies

Resina
Aditivo

10-20 mm

Monocomponente

Pequenas superfícies ou remates

Resina

10-20 mm

Espessura

5 cm

Dosagem
100 partes de resina para 10 partes
de aditivo
3,5% sobre o peso do inerte
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ESTABILIZADOR DE BRITA
ECCOGRAVEL®

Estabilizador de brita Eccogravel®
Placas para a estabilização de pavimentos com brita, fabricadas em polietileno de alta densidade (PEAD) que formam uma estrutura alveolar em forma de favo de mel. Possui um geotêxtil colado na parte inferior para permitir a permeabilidade da água.
Este tipo de pavimento de 4 cm (Eccogravel® 40) ou 3 cm (Eccogravel® 30) de altura evita o deslocamento da brita depois da
sua colocação, conseguindo uma superfície facilmente praticável tanto a pé como por veículos e com uma certa frequência.
Aplicação

Produto

Estradas e vias de acesso (<10 km/h)

Eccogravel® 40

Estacionamentos com veículos <3,5 t

Eccogravel® 40

Estradas e vias de acesso com tráfego pesado ocasional

Eccogravel® 40

Estacionamentos com tráfego ocasional de mercadorias pesadas

Eccogravel® 40

Caminhos

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Faixas de emergência

Eccogravel® 40

Ciclovias

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Esplanadas

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Caminhos de jardim

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Coberturas planas

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Cemitérios

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Espetadores do campo desportivo

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Granulometria de inerte

Desde 4 mm até 16 mm

Parking verde
Pavimento concebido para favorecer o desenvolvimento da relva e a sua proteção contra o tráfego de veículos e de peões, graças à alta resistência dos seus materiais. Consiste em placas
fabricadas em 100% polietileno de alta densidade (PEAD), formadas por geocélulas de
confinamento com uma altura de 4 cm.
Parking verde

Espesor =
Altura

SG1

4 cm

SG4

4 cm

SG5

4 cm

Tipo de
enchimento

Resistência
400 t/m2

Natural
(substrato)

500 t/m2
400 t/m2

Aplicação
Sementeira de relva. Acesso a
zonas residenciais, vivendas ou
estacionamento, zonas de acesso
a veículos de emergência.
Acesso a zonas residencias,
vivendas ou estacionamento.
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TUBOS
Os tubos Prodrain são fabricados em PVC, são totalmente canelados e contêm perfurações em
todo o seu perímetro para a captação e condução da água na criação de sistemas de drenagem.
O sistema canelado confere maior resistência (DIN1187). Os tubos revestidos com geotêxtil ou
fibras de coco permitem utilizar uma menor quantidade de inertes no leito da vala e evitam a
instalação de geotêxtil na mesma, permitindo assim uma poupança na mão de obra.

Tubos de drenagem revestidos com geotêxtil
DN 50
Ø Externo (mm)
Ø Interno (mm)
Área de entrada de água (cm /m)
2

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 160

DN 200

50

65

80

100

125

159

199

44

58

72

91

115,5

145

182,5

34

35

27

28

26

22

36

Geotêxtil de Polipropileno/Poliéster não tecido, 120 g/m2,
espessura aprox. 4 mm.

Revestimento

Tubos de drenagem revestidos com coco
DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 160

DN 200

Ø Externo sem revestimento (mm)

50

65

80

100

125

160

200

Ø Externo com revestimento (mm)

63

79

94

115

135

170

210

Tipo de revestimento
Peso do revestimento (g/ml)

Manta de coco
pré-fabricada

Fibras de coco soltas
150

165

200

230

360

450

600

SOLUÇÕES PARA ÁRVORES
ESTACAS DE MADEIRA E CINTAS
As estacas de madeira são muito utilizadas em jardinagem urbana e fruticultura como tutores
das árvores. Fabricadas em pinho ou abeto, normalmente possuem uma ponta numa das suas
extremidades para facilitar a sua cravagem no terreno. Totalmente cilindradas, estão disponíveis em diferentes comprimentos e diâmetros, consoante as necessidades:
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Altura

Diâmetro

2,10 m

5 cm

2,10 m

6 cm

2,00 m

8 cm

2,40 m

5 cm

2,40 m

6 cm

Aplicação

Tratamento em autoclave

Árvores
jovens
de nova
plantação

Impregnação com CELCURE C4
livre de arsénio e crómio.

Árvores já
plantadas

O processo de pressão a vácuo é
realizado em várias fases:
•

A vácuo – abre os poros
mais pequenos da madeira e
extrai o máximo de humidade
da superfície de madeira

•

Com pressão (até 12 bares)
para impregnar o conservante
na madeira o mais profundamente possível.

•
2,40 m

8 cm

Tipo de árvore
Árvores semimaduras de
tamanho médio

Classe
tratamento

Arvoredo
Urbano
Classe III

Modelo

Descrição

≤ 32 cm

C202

Individual 40 cm

Classe IV

C203

Individual 60 cm

C252

Rolo 2,5 cm x 25 m

Árvores maduras

≤ 32 cm

C253

Rolo 3,8 cm x 25 m

Árvores jovens de nova
plantação

≤ 16 cm

C258

Rolo 2,5 cm x 25 m

≤ 24 cm

C259

Rolo 3,8 cm x 25 m

Produtos relacionados: Pavimento suspenso Silva Cell®

Solos não
muito húmidos

Culturas
frutícolas

A vácuo – para extrair o
excesso de líquido da
superfície da madeira.

Perímetro
de tronco

Utilização

Contacto direto
com a água e
adubos, especialmente em
solos húmidos

Características

Fabricado em PVC.
Espessura 3,8 mm

Fabricado em PVC.
Espessura 2,5 mm
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ANCORAGENS DUCKBILL®

As ancoragens Duckbill® são sistemas de ancoragem para árvores, palmeiras e arbustos de
nova plantação ou já existentes que necessitem de um reforço na sua estabilidade. Consistem
numa ancoragem fabricada em aço ou ferro fundido, unida a um cabo de aço, tensores e correia. Trata-se de um sistema patenteado e é a solução mais segura, eficaz e leve para garantir
a imobilização da árvore.

Fases instalação
1.
Posicionar as ancoragens em forma de
triângulo à volta do torrão.

Existem vários modelos e a escolha é realizada com base em dois fatores:
•
•

2.
Introduzir uma barra de acionamento
pela parte oca da manilha da ancoragem
e cravá-la ao solo juntamente com a
ancoragem, mantendo o cabo paralelo à
barra até que fique enterrado.

Tipo de ancoragem: no tronco (aérea) ou no torrão/malha metálica (subterrânea)
Resistência da ancoragem: consoante o tamanho da árvore (perímetro do tronco e altura)

Dependendo de se a árvore já está plantada ou vai ser transplantada, encontramos os seguintes tipos:
Ancoragens árvores
Tipo ancoragem
Tronco ao solo
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Visibilidade
Aérea

Modelo
ancoragem

Aplicação

DTS

Árvores já existentes

DTSPALM

Palmeiras

Torrão ao solo

Enterrada

RBKS

Transplantes

Torrão a malha metálica mín. ø 10 mm

Enterrada

FOS

Coberturas verdes

Sendo as mais habituais as utilizadas em
transplantes, fixação do torrão e ancoragem
ao solo: 48RBKS, 68RBKS ou 88RBKS.
De acordo com a resistência da ancoragem,
os modelos são:

Ancoragens árvores
Perímetro
tronco
De 8 a 16 cm

Altura
árvore

Modelo ancoragem

≤200 cm

48

De 16 a 25 cm

≤450 cm

68

De 25 a 45 cm

≤750 cm

88

De 45 a 70 cm

≤1.200 cm

MR4

De 70 a 90 cm

≤1.600 cm

MR3

>90 cm

> 1.600 cm

MR2

3.
Retirar a barra e utilizá-la para puxar
o cabo para cima e perpendicularmente ao terreno.
Passar a correia pelas argolas de
união e ajustar ao torrão.

4.
Tapar a cova de plantação
e realizar a primeira rega.

LÂMINAS ANTIRRAÍZES

PROTETORES

Os sistemas de painéis e lâminas contras raízes são soluções duradouras e sustentáveis que
protegem os pavimentos e as instalações contra o avanço das raízes.

Os protetores são barreiras de fácil instalação que permitem o normal crescimento das
plantas, constituindo em simultâneo uma barreira física contra os danos causados por
animais.

Existe uma ampla gama de tipos de lâminas, consoante o tipo de uso e a sua posição ao
serem instaladas:

Lâminas antirraízes
Instalação

Posição
vertical

Distância
ao eixo
do tronco

Modelo

Utilização

>2m

Lâmina antirraízes RootBarrier® 325

Espaços abertos
Floreiras

>2m

Lâmina antirraízes RootBarrier® 420 UV

Especial bambu

>2m

Lâmina antirraízes RootBarrier® HDPE 1 mm

≤2m

Painel RootBarrier® Rib guias 2 mm

≤2m

Painel RootBarrier® RollRib® com guias 1,5 mm
Lâmina antirraízes Diadem® FLW 400

Posição
horizontal

Lâmina antirraízes Diadem® FLW 1000
Lâmina antirraízes Dupont™Rootprotector®

Apresentam vantagens ambientais face ao uso de produtos químicos e representam uma poupança comparativamente com a instalação de vedações nas parcelas agrícolas.
Tubo estufa para floresta e vinha

Malha florestal e vinha

Speedy Plus

Redplanton

Speedy Tube

Mallas forestales
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Árvores

Coberturas verdes
Floreiras
Floreiras
Caminhos ou trilhos

Treex

Climanet Bio

Climanet

Protect Bio

Micronet

P40

Produtos
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Apresentamos a nossa seleção de
produtos, alguns fabricados por nós
e outros aprovisionados por fornecedores nacionais e internacionais de
referência, sempre com garantia de
fornecimento e qualidade.

PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

MALHAS ANTI-ERVAS
Horsol 100 g y 130 g

Malha anti-ervas

Geotêxtil tecido. Fabricado em 100% polipropileno. Gramagem: 100 g/m2.

Largura: 1, 2, 3,25, 4,20 e 5,25 m. Comprimento:
100 m. Cores: preto, verde ou castanho.

Horsol Bio

Malha anti-ervas

Geotêxtil tecido. Fabricado com 100% fibras vegetais. Biodegradável.
Gramagem: 110 g/m2.

Largura: 1,05 – 2,07 m.
Comprimento: 100 m. Cores: preto ou castanho.
Certificado OK compost.

Biocover

Malha anti-ervas

Geotêxtil não tecido. Fabricado 100% bio-polimeros PLA (ácido poliláctico) e fibras naturais.
Gramagem: 157g/m²

Largura: 1, 2 ou 4m
comprimento: 100m
Certificado: OK compost

Dupont™ Plantex®
Premium

Malha anti-ervas

Geotêxtil não tecido. Fabricado 100% fibras de polipropileno unidas termicamente.
Gramagem: 68 g/m2.

Largura: 1, 2 ou 4 m. Comprimento: 100 m.
Cor: preto. Cobertura mínima 5 cm.

Dupont™ Plantex®
Gold

Malha anti-ervas

Geotêxtil não tecido. Fabricado 100% fibras de polipropileno unidas termicamente.
Gramagem: 125 g/m2.

Largura: 1, 2, 4 ou 5,20 m. Comprimento: 100 m.
Cor: castanho/preto. Tratamento anti UV.

Dupont™ Plantex®
Platinum Solar

Malha anti-ervas

Geotêxtil não tecido. Fabricado 100% fibras de polipropileno unidas termicamente.
Gramagem: 240 g/m2.

Largura: 2,5 ou 5 m. Comprimento: 50 ou 100 m.
Cor: verde intenso. Tratamento anti UV.

Dupont™ Plantex®
Platinum

Malha anti-ervas

Geotêxtil não tecido. Fabricado 100% fibras de polipropileno unidas termicamente.
Gramagem: 240 g/m2.

Largura: 2,5 ou 5 m. Comprimento: 50 ou 100 m.
Cor: preto. Cobertura mín. 20 cm.
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BORDADURAS
EverEdge®

Bordadura de separação de
brita e substrato

Cor: castanho; fabricada em aço galvanizado de zinco de 20 mícrones. Espigões embutidos
de ancoragem para o solo e abas laterais para a sobreposição das peças.

Espessura: 1,6 mm. Altura: 7,5 cm, 10 cm ou
12,5 cm. Peça de 1 m.

EverEdge® Pro

Bordadura de separação de
brita e substrato

Cor: castanho; fabricada em aço galvanizado de zinco de 20 mícrones. Espigões embutidos
de ancoragem para o solo e abas laterais para a sobreposição das peças.

Espessura: 2,5 mm. Altura: 7,5 cm, 10 cm,
12,5 cm ou 15 cm. Peça de 2,5 m.

EverEdge® Ring

Bordadura circular de separação brita e substrato

Cor: castanho; fabricada em aço galvanizado de zinco de 20 mícrones. Espigões embutidos
de ancoragem para o solo e abas laterais para a sobreposição das peças.

Espessura: 1,6 mm. ø600, ø900, ø1200,
ø1500 mm Alturas: 7,5, 12,5 cm

GG-FF-175

Bordadura de separação de
brita, substrato ou pavimento

Cor: natural; fabricada em aço galvanizado de acordo com a norma EN ISO DIN 1461:2009
Apta para desenhos retos ou curvos. Com elementos de ligação em forma de forquilha para
a sobreposição entre peças. Não inclui os espigões para a fixação.

Espessura 1 mm. Altura: 17,5 cm.
Comprimento: 2 m.

Bordadura Safe

Bordadura de separação de
brita e substrato

Cor: natural ou pintado; fabricada em aço galvanizado. Especial para espaços infantis
pelo seu acabamento arredondado. Inclui espigões metálicos para a sua fixação.

Altura: 10/15 cm. Espessura: 1,25 mm.
Comprimento: 2 m.

Bordadura Road

Bordadura de separação de
brita, substrato ou pavimento

Cor: natural; fabricada em alumínio. Inclui espigões metálicos para a sua fixação.

Altura: desde 2,5 cm até 15 cm.
Espessura: 1-1,5 mm. Comprimento: 2,30 m.

EdgeLight

Bordadura de separação de
brita e substrato

Cor: preto; fabricada em PP/EPDM. Com forma de serra para facilitar a colocação.

Altura: 12,5 cm. Espessura: 5 mm.
Comprimento: 2 m.

Plasticfix

Bordadura de separação de
brita e substrato

Cor: cinzento; fabricada em 100% PVC reciclado. Inclui estacas metálicas para a fixação.

Altura: 10 cm. Espessura: 3 mm.
Comprimento: 2,3 m.

PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

SUBSTRATOS
Projar Professional
Potplant

Substrato para floreiras

Composto por turfa loira e fibra de coco Cocopeat®.

Sacos de 120 L.
Granulometria grossa 5-40 mm.

CoVer Pro Flora

Substrato para coberturas
verdes extensivas

Composto por materiais de origem mineral, como cerâmica triturada selecionada,
rocha vulcânica, areia siliciosa e outros componentes vegetais.

Big Bag de 0,8 m3

CoVer Pro Aromatic

Substrato para coberturas
verdes intensivas

Composto por materiais de origem mineral e subprodutos vegetais.
Com possível contribuição de adubos orgânicos e minerais de libertação lenta,
retentores de água ou argila expandida para melhorar as capacidades de drenagem.

Big Bag de 0,8 m3

CoVer Pro
Urban Farm

Substrato para hortas
urbanas

Composto por turfa, fibra de coco e subprodutos vegetais.
Com parte de material mineral para melhorar as capacidades de drenagem.

Big Bag de 0,8 m3

FERTILIZANTES E MELHORADORES
Stockosorb®

Retentor de água

Base poliacrílica-sal potássica. Aumenta a capacidade de retenção de água nos solos.

Saco de 25 kg

Azolon

Adubo de libertação lenta
Esp. Blend

Fertilizante composto NPK. 15-10-15 (2 MgO).

Saco de 25 kg

Top Mix

Adubo orgânico

Aumenta a atividade biológica do solo, favorecendo o desenvolvimento dos
microrganismos benéficos.

Saco de 25 kg

PROTETORES
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Camada dupla de polipropileno estabilizado UV.

50 ou 60 cm. Para outras alturas, consulte-nos.

Camada dupla de polipropileno estabilizado UV.

50 ou 60 cm. Para outras alturas, consulte-nos.

Treex

Retrátil polietileno. Malhagem 3 x 3 mm.

55 ou 110 cm

Micronet

Polietileno. Malhagem 2 x 2 mm.

60 ou 120 cm

Climanet

Polietileno. Malhagem 3,5 x 3,5 mm.

A partir de 110 cm

100% biodegradável. Malhagem 4 x 4 mm.

60-120 cm

Protect Bio

100% biodegradável. Malhagem 9 x 9 mm.

60 cm

P40

Polietileno. Malhagem 3 x 3 mm.

Malla disuasoria
Redplanton

Polietileno. Malhagem 8 x 8 mm.

Speedy Plus
Speedy Tube

Climanet Bio

Protetor para tronco
tipo estufa

Protetor para tronco
tipo malha

60 cm. Para outras alturas, consulte-nos.

PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

COBERTURAS VERDES
VLF-150

Geotêxtil de filtro e
separação

Geotêxtil não tecido, perfurado. Função de separação e filtro. Gramagem: 155 g/m2;
resistência à tração MD e CMD: 12 kN/m.

Rolo de 2 x 100 m.

VLF-200

Geotêxtil de filtro e
separação

Geotêxtil não tecido, perfurado. Função de separação e filtro. Gramagem: 200 g/m2;
resistência à tração MD e CMD: 16 kN/m.

Rolo de 2 x 175 m.

VLU-300

Feltro de proteção

Composto por PE e PES. Tratado termicamente. Função de proteção mecânica da
membrana impermeabilizante. Gramagem 300 g/m2.

Rolo de 2 x 50 m.

VLS-500

Feltro de proteção e
retenção de água

Composto por PE e PES. Função de proteção mecânica da membrana
impermeabilizante e com capacidade de retenção de humidade. Gramagem 500 g/m.

Rolo de 2 x 50 m.

DiaDrain-25H

Lâmina drenante

Fabricada em poliestireno de alto impacto reciclado (HIPS) Função de retenção (11,8 L/m2) e
drenagem de água (0,57 L/m*s). Resistência à compressão 322 kN/m2 (vazia).

Altura: 25 mm.
Placas de 1,10 x 2,02 m.

DiaDrain-40H

Lâmina drenante

Fabricada em poliestireno de alto impacto reciclado (HIPS) Função de retenção (19,59 L/m2) e
drenagem de água (1,01 L/m*s). Resistência à compressão >210 kN/m2 (vazia).

Altura: 40 mm.
Placas de 1,04 x 2,04 m.

DiaDrain-60H

Lâmina drenante

Fabricada em poliestireno de alto impacto reciclado (HIPS) Função de retenção (30,45 L/m2) e
drenagem de água (2,06 L/m*s). Resistência à compressão 122 kN/m2 (vazia).

Altura: 60 mm. Placas 0,94 x 1,94 m.
Classificação fogo (EN 13501-5) E.

FLW-400

Lâmina antirraízes

Fabricada em PEAD com 0,4 mm de espessura. Peso: 0,37 kg/m2. Resistente ao betume, óleo
e poliestireno. Função barreira de vapor e barreira contra o avanço de raízes de plantas tipo
sedum.

Rolos de 4 x 25 m.

FLW-1000

Lâmina antirraízes

Fabricada em PVC com 1 mm de espessura. Peso: 2 kg/m2. Não resistente ao betume nem à
radiação UV. Função barreira contra as raízes em coberturas verdes intensivas.

Rolo de 1,5 x 25 m.

KLS 8/10

Bordadura de separação
de brita e substratos

Bordadura em forma de L. Possui perfurações para a drenagem da água.
Fabricada em alumínio. Peso: 2,07 kg/peça.

Alturas: 8/10 cm.
Peças telescópicas de 4 m.

KLS 14/22

Bordadura de separação

Bordadura em forma de L. Possui perfurações para a drenagem da água.
Fabricada em alumínio. Peso: 5,6 kg/peça.

Alturas: 14/22 cm.
Peças telescópicas de 4 m.

KSE

Caixa de registo

Para a cobertura e proteção dos escoadouros em coberturas extensivas.
Fabricada em polipropileno resistente UV.

Secção quadrada 30 x 30 cm.
Altura consoante a espessura de substrato.

KSR

Caixa de registo

Para a cobertura e proteção dos escoadouros em coberturas intensivas.
Fabricada em polipropileno resistente UV.

Secção redonda ø 40 cm.
Altura consoante a espessura de substrato.

DiaSafe® Guard

Sistema de barreiras de
proteção

Sistema autoportante para a proteção coletiva durante os trabalhos de manutenção.
Em conformidade com a norma EN ISO 14122-3.

Consulte-nos.

DiaSafe®

Linha de vida

Sistema de segurança contra quedas durante os trabalhos de manutenção em coberturas
verdes ou com brita. Com marcação CE, testado de acordo com a norma EN 795:2012 certificado classe A e C.

Consulte-nos.
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PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

PAVIMENTO SUSPENSO
Dimensões: 0,6 x 1,2 x 0,424 m.

Silva Cell® 1X

Silva Cell® 2X

Pavimento suspenso

Unidade de sistema modular para suporte de pavimento em combinação
com plantação de espécies arbóreas. Adequado para suportar as cargas
por tráfego de veículos. Fabricado em polipropileno e fibra de vidro reforçado.

Dimensões: 0,6 x 1,2 x 0,784 m.

Dimensões: 0,6 x 1,2 x 1,092 m.

Silva Cell® 3X

Geotêxtil PP40

Geotêxtil para colocar sobre as unidades de Silva Cell® que complementa a
unidade estrutural de todo o sistema.

Tecido, fabricado com fibras de polipropileno. Resistência à tração MD e CD
40 kN/m (EN ISO 103i9); Alongamento mínimo resistência MD 17%, CD 12%
(EN ISO 10319).

Rolo de 5,20 x 100 m.

Georrede GX 35/35

Georrede para colocar à volta do
sistema de unidades Silva Cell® – separa e estabiliza a estrutura dos solos.

Georrede biaxial fabricada com fibras de poliéster com um revestimento polimérico. Resistência à tração MD e CMD: 38 kN/m (EN ISO 10319).

Rolo de 5,20 x 100 m.

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS
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Eccogravel®

Estabilizador de brita

Placas alveolares fabricadas em 100% PEAD. Com um geotêxtil de poliéster de
50 g/m2 colado na base. Para uso pedonal ou tráfego de veículos.

Placas de 160 x 120 cm. Altura: 3 ou 4 cm.
Cor: branco ou preto.

Parking verde
SG1, SG4 y SG5

Grelha de enrelvamento

Placas de geocélulas fabricadas em 100% PEAD. Com aberturas para facilitar o
desenvolvimento transversal das raízes, oferecendo maior estabilidade à relva.

Dimensões: 50 x 50 cm Altura: 4 ou 5 cm.
Cor: verde.

Restone

Aglomerante de brita

Composto por uma resina e um aditivo. Para aglomerar inertes com granulometria 10-25 mm.

Resina: embalagens de 20 kg.
Aditivo: embalagens de 1 kg.

TUBOS DE DRENAGEM
ProDrain
sem cobertura

Tubos de drenagem

Fabricados em PVC, canelados e com perfurações para a captação e condução da
água.

Diâmetro: 50, 65, 80, 100, 125, 160 e 200 mm.
Rolo de 50 m.

ProDrain com
revestimento de
geotêxtil

Tubos de drenagem

Fabricados em PVC, canelados e com perfurações para a captação e condução da
água. Revestimento com geotêxtil de polipropileno/poliéster não tecido, 120 g/m2.

Diâmetro: 50, 65, 80, 100, 125, 160 e 200 mm.
Rolo de 50 m.

ProDrain
com revestimento
de coco

Tubos de drenagem

Fabricados em PVC, canelados e com perfurações perimetrais para a captação e
condução da água. Revestimento com fibra de coco.

Diâmetro: 50, 65, 80, 100, 125, 160 e 200 mm.
Rolo de 50 m.

ESTACAS
Estaca

Estaca torneada

Estacas para usar como tutores de árvores. Madeira de abeto ou pinho. Com
tratamento:
•
Classe III: para usar por cima do solo em locais pouco húmidos.
•
Classe IV: contacto direto com a água, especialmente em solos húmidos.

Meia estaca

Meia estaca

Meias peças para triangular as estacas que atuam como tutores.

Ø 5, 6, 8 e 10 cm. Para outros, consulte-nos.
Comprimento: 2, 2,10, 2,40 m. Para outros,
consulte-nos.
Ø5, 6, 8. Para outros, consulte-nos.
Comprimento: 50, 60, 70 e 80 cm. Para outros, consulte-nos.

PRODUTO

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

CINTAS PARA TUTORES
C202
C203
C252
C253
C258
C259

Cinta individual

Fabricada em PVC. Com faixa de reforço 3,8 mm, perfurada, com fivela e passador.

Cinta em rolo

Fabricada em PVC. Com faixa de reforço 3,8 mm, perfurada e com 75 passadores.

Cinta em rolo

Fabricada em PVC. Faixa de 2 mm sem furos.

40 cm x 2,5 cm
60 cm x 2,5 cm
2,5 cm x 25 m
3,8 cm x 25 m
2,5 cm x 25 m
3,8 cm x 25 m

ANCORAGENS PARA ÁRVORES
DTS

Ancoragem para árvore,
aérea

DTSPALM

Ancoragem para palmeira,
aérea

RBKS

Ancoragem para árvore,
subterrânea

FOS

Ancoragem para árvore,
subterrânea. Especial
para coberturas verdes

Modelo ancoragem: 48/ 68/ 88/ MR4. Fabricados em ferro
fundido.
Modelo ancoragem: MR3/MR2. Fabricados em aço galvanizado
Cabo de aço ø2,5 mm/ ø3 mm/ø6,4 mm/ø8 mm.

Anel de árvore com três
abraçadeiras

3 ancoragens, 3 cabos, 3 tensores, 1 anel

3 ancoragens tipo, 3 cabos, 3 tensores, 1
correia
Modelo ancoragem: 48/ 68/ 88/ MR4/MR3/MR2 fabricados
em aço galvanizado. Cabo de aço ø2,5 mm/ ø3 mm/ø6,4 mm/
ø8 mm.

Correia de poliéster
3 manilhas, 3 cabos, 3 tensores, 1 correia

LÂMINAS ANTIRRAÍZES
RootBarrier® 325

Lâmina antirraízes

Fabricada 100% polipropileno com um lado extrudido. 325 g/m2.

Larguras: 50, 65, 100, 130, 150, 200, 300 ou
400 cm. Comprimentos do rolo: 50 m.

RootBarrier®
420 UV

Lâmina antirraízes especial
bambu

Fabricada 100% polipropileno com uma camada extrudida. 420 g/m2.

Larguras: 70, 100 e 140 cm.
Comprimentos do rolo: 50 m.

RootBarrier®
HDPE 1 mm

Lâmina antirraízes de 1 mm

Fabricada em 100% PEAD. 1,072 kg/m2.

Larguras: 70 e 100 cm. Comprimento do
rolo: 25m. Espessura 2 mm. Consultar
medidas.

RootBarrier®
Panel RIB

Barreira com guias contra
raízes

Fabricada em 100% PEAD. 1,967 kg/m2.

Larguras: 24, 30, 45, 57, 90 ou 114 cm.
Comprimento: 2,20 m. Espessura: 2 mm.

RootBarrier®
RollRib®

Barreira com guias contra
raízes

Fabricada em 100% PEAD. 1,5 kg/m2.

Larguras: 38, 59 ou 90 cm.
Comprimento: 21 m. Espessura: 1,5 mm.

FLW 400

Lâmina antirraízes

Fabricada em 100% PEAD. 370 g/m2. Especial para utilização em floreiras e
coberturas verdes extensivas.

Rolo de 4 x 25 m.

FLW 1000

Lâmina antirraízes

Fabricada em 100% PVC. 2 kg/m2. Especial para floreiras e coberturas verdes intensivas.

Rolo de 1,5 x 25 m.

Dupont™
Rootprotector®

Lâmina antirraízes

Fabricada 100% de polipropileno. 240 g/m2. Especial para floreiras e caminhos.

Rolo de 1, 2, 4 ou 5,20 x 100 m.

27

projar.es
Inspiring Green Technology

solucionesambientalesprojar.com

