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Mi is a Lite-Drain?
Anyaga vastag, nem szőtt, vízmegtartó geotextília, 
két kiviteli típus: szalag (Lite-Strip) és háló 
(Lite-Nets).

AA talajba elhelyezett Lite-Drain rendszerek fokozzák 
a talajban a víz és a levegő eloszlását, ami 
hozzásegíti a növényzetet a fejlődési-növekedési 
szakaszban, hogy sűrűbb és stabilabb 
növényállományt kapjunk.

AA geotextília finom rostjai tele vannak levegős 
pórusokkal (akár 90 %-ban), emiatt egyrészről 
nagyon jó a levegő és a vízelvezető tulajdonságuk, 
másrészt vízmegtartó képességük is kiváló. 

AA geotextília környezetbarát, nagy szilárdságú és 
rothadásálló polipropilénből vagy biológiailag 
lebomló nyersanyagokból, például farostokból 
állnak.

Bécsi Természeti Erőforrás- és Élettudományi 
Egyetem (BOKU) által igazolt hatékonyság

• 24 óra elteltével a hálók 6-szor több vizet 
raktároznak, mint a kókuszrost szőnyegek
• A növények növekedési intenzitása 50 %-al 
nagyobb, mint a kókuszroston termesztett 
növényeké
• A talajjal összekevert szalagok 8-szor több vizet 
tudnak elraktározni, mint az agyag granulátumok



Lite-Strip (szalag)
A Lite –strip szalagokat többnyire vízmegtartó 
közegként alkalmazzuk.

AA szalagokat a talajba kell keverni, a geotextília 
csíkok térfogatuknak akár 90 % -át képesek vízzel 
megtölteni, így segít átvészelni a növényeknek a 
hosszú csapadékmentes időszakokat.

ZZöldtetőknél kifejezetten ajánlott a szalagok 
alkalmazása, mivel könnyű súlyuk miatt 
előnyösebb a hagyományos vízmegtartó 
közegeknél.

AA talaj levegőztetésének ez az új formája elősegíti 
a mélyebb begyökeresedést és hosszú távú 
megoldást kínál a gyeprendszerek 
fenntartásához.Alkalmazás zöldtetőknél

Lite-Net (háló)
A gyökérlabda köré helyezett háló a talajfelszínnel 
is kapcsolatban van, így a felszínről felvett levegőt 
és vizet eljuttatja a növények gyökeréhez.

KialakításánakKialakításának köszönhetően a csepegtető- 
-rendszerek csővezetékei közvetlen a háló felső 
gyűrűjébe helyezhetőek, ami 100%-ban megtartja 
a leadott vizet és a háló mélyebb rétegeihez 
juttatja el, így segítve az egész gyökérzóna 
egyenletes vízelosztását.

RézsűkRézsűk zöldítése esetén közvetlenül a talajfelszínre 
helyezzük a hálót, hogy jobban érvényesüljön a 
nagy vízmegtartó képessége, valamint stabilizálja 
a felső talajréteget - ezáltal az erózió védelemben 
is nagy szerepe van!
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Rézsűk zöldítése

Városi fák levegőztetése és öntözése


