
Het zaaideken zal zodra het nat gemaakt is, niet meer weg 
kunnen waaien aangezien het aan de grond vastplakt. Tijdens 
de aanleg kunt u het zaaideken op zijn plek laten liggen door 
hier even wat grond of steentjes op te leggen.
Ook kunt u gebruik maken van onze biologisch afbreekbare 
pinnen, welke door het doek, in de grond gestoken kunnen 
worden. Deze pinnen zullen vanzelf afbreken na zo’n 1,5 jaar.
Wij raden u ook aan om bij installatie op een helling altijd 
gebruik te maken van deze bio pinnen zodat het doek goed op 
zijn plek blijft liggen.

Mocht u een steilere hellingsgraad hebben dan 45 graden, 
neem dan even contact met ons op mbt installatie advies.
Er zijn twee soorten pinnen, pinnen van 10 cm en pinnen van 
15 cm. Het type pin welke u het beste kunt gebruiken, ziet u 
hier:

¡  Aanleg vlakke oppervlakten tot 10 graden         
              pinnen 10 cm
¡  Aanleg hellingen van 10 tot 45 graden of infra werken 
              pinnen 15 cm
¡  Aanleg helling vanaf 45 graden 
              neem contact op met GreenMax: info@greenmax.eu  

De pinnen voldoen aan alle normen op het gebied van biologische 
afbreekbaarheid (EN13432). De biologisch afbreekbare pinnen 
zijn gemaakt van hernieuwbare plantaardige materialen en zijn 
100% biologisch afbreekbaar, wat betekent dat het materiaal 
zonder andere bijproducten in water, kooldioxide en humus 

afbreekt (net als compost).

Om de biologisch afbreekbare pinnen 
eenvoudig in de grond te kunnen slaan, 
bieden wij ook een verankeringshulp aan.

Onze experts helpen u graag verder! Neem 
even contact met ons op en wij kunnen u 

adviseren in een zaaideken welke voldoet 
aan uw wensen.  
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¡  Extreem sterk en geschikt voor alle  
    ondergronden
¡ Unieke certificering composteerbare  
    fixatie pinnen  - EN13432 en ASTM D6400 -

¡ Veiliger voor machines en mensen
¡ Degradeert na 18 maanden 
¡  Mechanische verankering met een  
    rubberen hamer of een ergonomische  
    verankeringsgereedschap
¡ Ideaal voor erosiebestrijdingsdekens,  
    graszoden, textiel dekens, netten
¡ Verkrijgbaar in 10 en 15 cm 
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