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Landlab Branco Florido
Ficha técnica

Natureza e qualidade do tapete

O tapete de Landlab Branco Florido é 100% biodegradável e compreende diferentes 
espécies de Sedum e 14 plantas com floração branca. As plantas crescem numa manta 
de fibra de coco com substrato técnico específlco. É desenvolvido de acordo com as FLL 
guidelines.

Proporciona uma cobertura imediata e uniforme de cerca de 95% da superfície.

Vegetação presente no tapete

Para o tapete Landlab Branco Florido foram selecionadas espécies com períodos de 
vegetação diferentes. As flores brancas conferem pontos de luz à cobertura - da primavera ao 
outono. Além disso as espécies persistentes permitem uma optima aparencia verde durante 
o inverno. A biodiversidade é também estimulada com plantas que atraem borboletas e 
abelhas.

Instalação e manutenção

• O tapete de Landlab Branco Florido é fácil de instalar, podendo ser instalado em 
superfícies com inclinação até 25. A espessura de substrato recomendada é de 10 - 12cm 
- quanto maior for o perfil de substrato maior será o sucesso da vegetação.

• Após a instalação o tapete deverá ser regado até à saturação. Quando a instalação 
acontece em períodos secos de primavera ou verão, o tapete deverá ser regado nas 
primeiras semanas após a instalação.

• A gestão da rega e dos cortes deverá ser efetuada de acordo com os resultados 
pretendidos.

• Aplicação de fertilizante 1 a 3 vezes por ano.

Nota: Estas recomendações são para situações standard. Cada espaço verde deverá ser acompanhado 
por um técnico especializado que faça a gestão da instalação, manutenção e rega.

Dados técnicos

• Tamanhos padrão: 120 cm x 100 cm | 120 cm x 200 
cm

• Espessura: 3 a 5 cm
• Espessura em floração: 20 a 35 cm
• Peso seco aproximado: 15 - 20 kg/m2

• Peso saturado aproximado: 20 - 25 kg/m2

• Número de m2 por palete: 40 m2
 - 50 m2

• Dimensões da palete: 130 cm x 110 cm


