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Een Vmax® C350 erosiebeschermingsmat bestaan uit een driedimensionale matrix structuur van polypropyleen 
netten. Daarbinnen zijn organische kokosvezels opgenomen. Deze speciaal ontworpen structuur zorgt voor een 
directe erosiebescherming van het talud, betere verankering van de wortels en bescherming in hun groeifase. Het 
draagt bij tot de vorming van een versterkt taludoppervlak dat het wegspoelen van ondergrond van de vegetatie 
voorkomt tot de natuurlijke vegetatie de bescherming tegen erosie overneemt.  De verschillende netten zijn in een 
raster van ca. 3,81 cm x 3,81 cm mechanisch met elkaar verbonden.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Toepassing:  Bij wateroverstroomde taluds waar directe erosiebescherming noodzakelijk is en geen uitspoeling 
     tijdens de groeifase van de vegetatie getolereerd kan worden, bijvoorbeeld steile taluds 

 

 
* Genoemde waarden zijn gemiddelden [± 10%]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen Eenheid P550 

Rolbreedte m 2,0 

Rollengte m 20 

Gewicht per m2 * g/m2 479 

Gewicht per Rol * kg 23 

Dikte * mm 13-17 

Porositeit* % 97,3 

Lichtdoorlatendheid* % 8,0 

Treksterkte * (langsrichting) kN/m 7,8 

Verbindingssterkte* kN/m 0,65 

Materiaal:  

 Vulling 

 Netstructuur 

  

Kokosvezel 

PP 

 

De informatie in dit document vervangt alle voorgaande productspecificaties betreffende  het (de) product(en) zoals hierboven omschreven, is slechts ter indicatie  en 
wordt door Tensar International bv, kosteloos en enkel voor algemene informatiedoeleinden  verstrekt. Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend tot 

dezelfde groep van bedrijven, behoudt zich het recht voor om productomschrijvingen, eigenschappen en specificaties op elk moment en zonder voorafgaande 

kennisgeving te wijzigen. Dit document maakt geen deel uit van een contract of van een beoogd contract. Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend 

tot dezelfde groep van bedrijven, wijst elke aansprakelijkheid af, voor zover dit wettelijk is toegestaan, voor verlies of schade die, hoe dan ook ontstaan, voortvloeit uit 
het gebruik van en het vertrouwen op deze informatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid, en u aanvaardt alle risico´s en aansprakelijkheid, voor de geschiktheid 

van een Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend tot dezelfde groep van bedrijven, product en/of ontwerp danwel voorstel voor het beschouwde 

gebruik en door u beoogde wijze van gebruik in verband met een bepaald project.  
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