
PRODUKTINFORMATION

45 L säck
Produktnummer: 34444

KEKKILÄ TRÄDGÅRDSFLIS
Kekkilä Trädgårdsflis är ett naturligt, hållbart och miljövänligt täckmaterial som 
tillverkas av trädstubbar.  Trädgårdsflis kan användas som marktäcknings
material runt träd och buskplanteringar, fruktträd och bärbuskar för att hindra 
ogrästillväxt samt bibehålla fuktighet i marken. 

Kekkilä Trädgårdsflis minskar avdunstning och förbättrar jordytans dränering. 
Täckmaterialsskiktet jämnar ut temperaturskillnader, vilket bildar ett mikroklimat 
som gynnar växter. Fliset kan antingen lämnas på plats då det bryts ned, eller 
samlas upp för senare kompostering.

Trädgårdsfliset är tillverkat av obehandlat och hållbart överskottsträd. 
Trädgårdsflisets färg kan variera på sats.

Användning
För täckning av planteringsområden runt träd och buskar, gångar 
i grönsaksland, som täckmaterial på oplanterade områden,  för 
ogräsbekämpning och på stigar.

Med naturligt 
Trädgårdsflis  

får du en  
snygg och  

lättskött gård.

Varudeklaration
Typnamn: Täckmaterial

Råmaterial: Stubbflis

Fraktionsstorlek: 0–70 mm

Dryghet: 1 m2 med ett 3 cm tjockt skikt (rekommendation 3–7 cm)

Bruksanvisning
Planteringsområden och buskhäckar 
Gräv upp planteringsområdet på ett lämpligt djup. Avlägsna omsorgsfullt alla 
rötter av fleråriga ogräs, då behövs det nödvändigtvis inte marktäckningsduk. 
Tillägg rikligt med ny mylla, och blanda med befintlig jord. Pressa myllan lätt. 
Om du använder marktäckningsduk, gör hål i duken för växterna. Gräv en 
planteringsgrop och plantera växterna.  

Bred ut ett jämnt skikt med Kekkilä Trädgårdsflis, 3–7 cm ovanpå jordytan. Vid 
buskar och perenner, samt alldeles intill trädens stam breds ut endast ett tunt 
lager med Trädgårdsflis. 

Perennbänk 
Av Trädgårdsflis kan man göra en bredare kant på perenn eller blomrabatten. 
Den framhäver blommorna och underlättar gräsmatteskötsel. Intill växterna 
breds endast ett tunt lager med flis, för marktäckande perenner rekommenderas 
inte användning av flis.

Omkring träd 
Ett flislager runt trädstammen släpper igenom vatten och näring bättre än 
gräsmatta, och skyddar trädstammen mot stötar av gräsklippare. Bred ut 
Trädgårdsflis omkring trädstammarna. 

Förpackningsstorlek 45 L

Åtgång

Buskar, planteringsområde 1 säck/1 m2 område/3 cm skikt 

Busk och barrhäck 1 säck/1,5 m buskhäck/3 cm skikt 

Träd, enskilda 2 säck/ø 0,6 m = 1,5 m2 område/3 cm skikt 

Perenner, planteringsområde 1 säck/1 m2 område/3 cm skikt 

Grönsaksland, gångar 1 säck/3–4 m 25–30 cm bred gång

Observera, att precis invid växten läggs enbart ett tunt lager med flis.

45 L 1 m2


