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ÜRÜN AÇIKLAMASI 

 
EURO-MAT B.F.M-EC (Bonded Fiber 
Matrix – Bağlı Lif Matrisi) tasarlanmış lifli 
matris ürün yelpazesinin giriş seviye 
ürünüdür. Performans olarak 
SMM(Stabilize Malç Matrisleri) ‘ler 
arasında üstün seviyededir. 
 
EURO-MAT B.F.M-EC kullanıma hazır, 
%100 biyo çözünebilir “Premium” bitki 
lifleri ve selüloz liflerden oluşan (NFU 
kodu: 44- 4551), içeriğinde stabilizatör, 
çimlenme aktivatörü ve büyüme 
hızlandırıcı bulunan bir karışımdır.  

 
Bu ürün geri dönüştürülmüş elyaf içeriği 
sayesinde mevcut kaynakların yeniden 
kullanılmasında aktif rol alarak geri 
dönüşüm konusunda işbirliği yapar ve bu 
şekilde Çevre Korumaya yönelik fark 
yaratır. 

 

 

ETKİ ALANLARI 
Hydromulching'de kullanılan Bağlı Lif Matrisi (EURO-MAT B.F.M - EC) 3 seviyede aktiftir: 

 
Orta vadede (> 6 ay <24 ay) "Geçici" Erozyon Önleyici Koruma sağlar: 
Bu ürün gerçek bir "bariyer" görevi görerek yağmur damlalarının etki enerjisini ("sıçrama" etkisi) 
emerken, aynı zamanda yoğun fırtınalı yağmurların suyunu hapseder.  
Performans seviyesi, "rulo matrisler" (Curlex, Needlefelt,…) veya bitkisel liflerden yapılmış jeo-
tekstillerle kıyaslanabilir. 
 
Çimlenmeyi Hızlandırır: 
Su tutma kapasitesi, tohumların ve fidelerin kontrollü bir ortamda gelişmesine izin verir. Sıcaklık 
artış grafikleri düzleştiğinden ve buharlaşma / terlemeyi sınırladığından sıcaklık ve su stresini 
ilgilendirir. 
 
Uygulama Performansını Arttırır: 
Hydroseeder aracılığıyla hidrolik olarak uygulanan bu ürün, herhangi bir özel şantiye hazırlığına 
veya sabitleme sistemine ihtiyaç duymaz. 

 
Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi "http://www.euro-tecturkey.com.tr" ziyaret edebilir veya bizi 
arayabilirsiniz. 

ÖZELLİKLER & PERFORMANS 

Birincil Ağaç Materyali Pinus sylvestris 

Birincil Selüloz Lif Geri Dönüştürülmüş Selüloz Lif 

% Ağaç Lifi % 65 

% Selüloz Lifi % 26 

% Organik Stabilizatör, Akışkanlaştırıcı, Çimlenme 
Aktivatörü 

% 9 

% Su Tutma Kapasitesi / Kuru Ağırlık oranı (ASTM D7322) % 1300 

% Organik Materyal      % Mineral Materyal % 93     % 7 

Erozyondan korunma süresi (ay)   

Su tutma kapasitesi 
 

Kaplama Kapasitesi @ 242 Paket/Ha veya 3400Kg/Ha 
 

Suyla karıştırma oranı Yaklaşık 100 litre için 1 paket 

 

UYGULAMA DOZU 

Zorluk (Yüksek, orta, düşük) Ortalama Uygulama Dozu* 

Mikro toprak yüzeyi - İklim 220-320 Paket/Ha 

* Toprak dokusuna bağlı olarak ortalama değer değişkenlik gösterir.. 

PAKETLEME 
14 Kg’lık paketleme / 40 paketli paletleme  
Not: Ağaç lifi, patojenik mikropları / mantarları ortadan kaldırmak için termal bir işlemle muamele edilmiştir. 

 
EURO-MAT BFM-EC'Yİ JEOTEKSTİL AĞLARI VE BATTANİYELERLE KARŞILAŞTIRIN 

 
 
 
SORUMLULUK REDDİ BEYANI 
Bu ürün sayfasında verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hatasız olamaz. Sürekli ürün geliştirme 
politikamız sebebiyle ürünlerimiz ve özelliklerinde değişiklikler olabilir. Güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz 

http://www.euro-tecturkey.com.tr/

