PRODUKTINFORMATION
Naturlig torv
till att bygga
blombänkar
och kanter.

KEKKILÄ TORVBLOCK
Kekkilä Torvblock är ett hållbart och naturenligt material för anläggning av
trädgårdar. Med torvblock kan man bygga olika konstruktioner och detaljer i
trädgården. Användningsområdena sträcker sig från japanska mossträdgårdar
till den traditionella köksträdgården.
Torvblocken kan även smulas sönder och blandas in i marken som jordförbättring för surjordsväxter. Samma Torvblock går att använda till olika ändamål
under året; på hösten kan man bygga ett vinterskydd för vinterkänsliga växter
och på våren använda dem som kanter till blombänken. Blocken kan också
användas till hållbara murar.
Om blocken placeras på en plats där fuktigheten är jämn och inte utsätts för
ständigt solljus blir de med tiden täckta av vacker mossa. Mosstillväxten kan påskyndas genom att använda en blandning av söndersmulad torv och surmjölk
som fogmassa eller täcka hela blocket med denna blandning. Torvblocken tar
upp mycket vatten som sedan avdunstar vilket ger växterna ett bra mikroklimat.
Torvblocken skärs ut direkt ur torvmossen och lyfts upp för att torka. Då blocken
har torkat och har jämn fuktighet packas de utan någon annan behandling.

Varudeklaration
Råmaterial: Starr och brunmossa
Volym: 15 liter/block (förpackningen innehåller 4 torvblock)

Användning
Dekorationsanvändning: rabattkanter, murar, växtbassänger för
prydnadsväxter, andra dekorationer gjorda av torv; mossbevuxna bollar mm.;
torvkrukor, kantmaterial för trädgårdsdammar.
Nyttoanvändning: kanter för driv- och blombänkar, vinterskydd för känsliga
växter, kantmaterial för trädgårdsdammar och naturlig rening av vattnet,
växtunderlag för surjordsväxter, söndersmulad i jordblandningen.
Mur av torvblock
1. Såga lämpliga stycken av blocken så att blockens sidor sitter
tätt mot varandra.
2. Avrunda murens övre kant och jämna sidorna med såg eller kniv.
3. Tryck in fuktig torv i fogarna.
4. Fäst blocken i varandra men hjälp av blompinnar som slås in snett
från ett block till ett annat.

Förpackningsstorlek 4 ST

4 ST säck

Produktnummer: 118

per ST

Produktnummer: 121

