
Specjalistyczne podłoże wypełniające pod nasadzenia 
roślinne, na dachach i stropach garaży podziemnych. 

OPIS PRODUKTU 

Specjalistyczne podłoże do nasadzeń roślinnych o charakterze 
wypełniającym. Stosowany jako warstwa dolna substratu do 
zielonych dachów. Stanowi kompozycję części mineralnych w 
przeważającej większości i części organicznych. Całkowicie 
bezpieczny dla pozostałych warstw zielonego dachu. 

stabilnSubstrat posiada ą strukturę charakteryzuje si, ę 
minimalnym osiadaniem oraz odpowiednią rodla ślin 
pojemnością wodną i powietrzną. 
Produkt stale monitorowany przez właściwe jednostki 
naukowo-badawcze. 

ZASTOSOWANIE: 

Substrat wypełniający pod właściwy substrat do dachów 
zielonych.  

SPOSÓB DOSTAWY: 

luzem lub w big bagach o pojemności ok. 1 m
3

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

Osiadanie: ok. 8,5%

Ciężar objętościowy 

- w stanie suchym:

- w stanie nasyconym:

max. pojemność wodna:

przepuszczalność wody:

zawartość części organicznych:

pH (ekstrakt wodny):

ok. 1100 g/l 
ok.1500 g/l

≥ 35%

0,6 – 70 mm/min 
≤ 65 g/l

7,5 – 8,5

≤ 2,5 g/lzasolenie:

zawartość części pyłowych

≤ 15%i spławialnych:

• produkt zgodny z normami FLL

• produkt niepalny wg normy PN EN
13501-5:2016-07, metoda 1
(Raport Klasyfikacyjny Instytutu
Techniki Budowlanej - Zakład
Badań Ogniowych)

• pozwolenie MRiRW na
wprowadzenie do obrotu Nr
P-466/14

• substrat oraz poszczególne jego

składniki poddawane są regularnej
kontroli jednostek naukowo-
badawczych

• atest higieniczny
PZH/HT-3405/2017

Sposób rozłożenia:

Stosować jako warstwę uzupełniającą dla projektów przewidujących substrat intensywny o miąższości pow. 35 cm.
Przed zagospodarowaniem substrat trzymać pod przykryciem (w celu ochrony przed zachwaszczeniem), na utwardzonej 
powierzchni, umożliwiającej odpływ wody.
Substrat rozmieszczać równolegle do leżących pod nim warstw w stanie jego naturalnej wilgotności.
Rozkładać na krótko przed planowanym rozkładaniem substratu intensywnego.
Nie dopuszcza się ruchu kołowego po żadnej warstwie substratu.

Karta techniczna

Substrat mineralny 
wypełniający

Producent: GCL Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26 lok. 6
04-219 Warszawa

www. gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl

tel. +48 22 6144179

Produkt podlega ciągłym procesom udoskonalania. Producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji i danych zawartych w Karcie 
produktu.Zaktualizowana karta techniczna powoduje utratę ważności poprzedniej.

zawartość zanieczyszczeń: ≤ 0,3% w masie
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