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KEKKILÄ KORISTEKATE ANTIIKINPUNAINEN 

Kekkilä Koristekate on luonnonvärein värjättyä puuhaketta. Punamultaa muistuttava värisävy korostaa kauniisti 
esimerkiksi kellanvihreä- ja tummalehtisiä kasveja, ja sopii hyvin yhdistettäväksi erilaisten puupintojen ja 
luonnonmateriaalien kanssa.  
Koristekate pidättää kosteutta ja vähentää näin kastelutarvetta. Koristekate estää myös rikkakasvien siementen itämistä. 
Kate on värjätty luonnollisilla rautaoksideilla ja se on täysin turvallinen ympäristölle. Koristekatteen väri kestää hyvin 
sääolosuhteidemme vaihtelun. Palakoko 7-50 mm. 
Käyttökohteet 
Istutusalueiden kattaminen, puiden ja pensaiden ympärykset, kasvimaan ja viljelylaatikoiden käytävät, istuttamattomien 
alueiden kattaminen, pihakoristeiden ja kalusteryhmien alustat, rikkaruohojen torjuntaan. 
Käyttö     Menekki 
Pensaat, istutusalue   1 säkki/1 m2 alue 3 cm kerros  
Pensas- ja havuaita tai aidanne   1 säkki/1,5 m pensasaitaa 3 cm kerros.  
Puut, yksittäispuu    2 säkkiä/ø 0,6 m = 1,5 m2 alue 3 cm kerros 
Perennat, istutusalue    1 säkki/ 1m2 alue 3 cm kerros 
Kasvimaa, käytävät    1 säkki/3–4 m 25–30 cm leveää käytävää 

 
 

Tuoteseloste  

Tyyppinimi Katemateriaali 

Raaka-aineet Käsittelemätön puuhake 0–1 v, värjätty rautaoksideilla 

Palakoko 7–50 mm 

Tilavuus 45 litraa 

Tilavuuspaino 220 g/litra 

Riittoisuus           1m2 3 cm kerrospaksuudella (suositus 3-7 cm) 
 

Hakkeen pinnalla on aluksi värjäytynyttä puupölyä. Vältä kosketusta tekstiilien kanssa. Pöly ja väritahrat pestään vedellä. 

 

Käyttöohje 

Kekkilä Koristekatetta levitetään tasaisena 3-7 cm kerroksena multapinnan päälle. Pensaiden ja perennojen juurelle sekä 
puiden runkojen tyvelle Koristekatetta tulee vain ohuelti. Katekerroksen alle tarvitaan katekangasta vain, jos maassa on 
monivuotisten rikkakasvien juurakoita.  

Voit käyttää Koristekatetta myös Kuorikatekerroksen päällä, pinnan viimeistelyyn. Koristekatteen suositeltu 
kerrospaksuus on 3-7 cm. 
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