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De TreeDiaper absorbeert (regen)water en
geeft deze langzaam af aan de bodem. De
TreeDiaper is gevuld met water absorberende
korrels en zorgt ervoor dat de boom
gedoseerd water krijgt. Hierdoor worden
extremen zoals droogte en wateroverlast
voorkomen. 

De TreeDiaper werkt ook als worteldoek,
waardoor onkruid rondom de boomspiegel
niet kan opkomen.
Door het gebruik van de TreeDiaper zullen er
minder water geef momenten nodig zijn, wat
kostenbesparing oplevert. De TreeDiaper
heeft een ronde zwembandachtige vorm,
waardoor deze makkelijk om een boom past.
De TreeDiaper gaat jaren mee en kan tegen
zonlicht.

TreeDiaper
Productinformatie

TreeDiaper Toepassing

Leg de TreeDiaper voor minimaal 5 uur in
een emmer of speciekuip met water en
zorg ervoor dat deze volledig is
ondergedompeld. 
Wanneer de TreeDiaper zich heeft
volgezogen met water kan deze om de
boom of plant geplaats worden met de
donkere kant naar boven.
De TreeDiaper wordt gevuld door
(regen)water. Controleer wekelijks of de
TreeDiaper voor minimaal ¼ gevuld is met
water. Indien dat niet het geval is, extra
watergeven.
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Maat Binnen Diameter Buiten Diameter Aantal delen

Klein 10 cm 60 cm 1 delig

Middel 30 cm 90 cm 2 delig

Groot 30 cm 120 cm 4 delig
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TreeDiaper

@greenguard

Volg ons op:

@GreenGuardBV @greenguard

Afmetingen

De TreeDiaper is verkrijgbaar in drie verschillende maten:

Aandachtspunten:

• Leg de TreeDiaper altijd met de donker geweven kant naar boven.

• Leg geen aarde, afval, fijn zand, compost of ijzeren voorwerpen op de TreeDiaper.
Hierdoor kan de TreeDiaper zijn werking verliezen.

• Direct contact met meststoffen kan de prestaties van de TreeDiaper  
negatief beïnvloeden.

• Prik niet in de TreeDiaper met stokken of andere harde voorwerpen. 
Door beschadiging van het oppervlak kan de functionaliteit van de product verloren gaan.
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