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JUTENON ECJ – p írodní jutová protierozní sí
JUTENON ECC – p írodní kokosová protierozní sí
Úvod
P i osazování staveb do terénu vznikají svahy. D ív jší preferované hledisko na co nejrychlejší
za len ní stavby do okolí je dnes nahrazováno snahou o co nejm nší zábor okolních pozemk . To
p ináší vznik strmých svah , náchyln jších k p dní erozi. Jedním ze zp sob , jak tuto erozi omezit a
p isp t tak k úsp šnému uchycení vegetace na povrchu svahu, je použití protierozních sítí Jutenon
EC p i ochran nové výsadby.
Doporu ení pro navrhování
P i navrhování je t eba zohlednit hlavn pot ebnou délku životnosti sít a strmost svahu. Jutová
protierozní sí Jutenon ECJ 500 g/m2 má orienta ní životnost max. 3 roky a maximální sklon svahu
doporu ený p i jejím použití je 1:2. Kokosová sí Jutenon ECC 400 g/m2 má orienta ní životnost
max. 9 let a maximální doporu ený sklon svahu je 1:1,5. P i v tších sklonech je t eba konzultovat
podmínky uložení sít s výrobcem. Kokosová sí Jutenon ECC 700 g/m2 je pak ur ena pro extrémní
stanovišt v dosahu proudící vody, nap . na b ezích tok a kanál nebo v záplavových oblastech.
Zp sob pokládání sít
P dní profil musí být zpracován do hloubky cca 75 mm a musí být zbaven odpad . Velké kameny
mohou být bu odstran ny nebo ponechány s tím, že sí bude v t chto místech vynechána. P du je
možno p ihnojit. Stávající ke e se se íznou na výšku cca 30 cm a sí na n bude navle ena.
Povrch svahu se nakyp í a oseje travním semenem v množství 30 až 50 g/m2. V p ípad , že je
požadována pouze místní vegetace (nap . v rezervaci), použijí se smetky ze seník nebo seno z dané
oblasti, sklizené tak, aby semena dozrála až pod sítí.
Pásy se rozbalují ze svahu dol s p esahy 50 cm nebo podél paty svahu, kdy za ínáme od nejnižšího
pásu, aby pod pásy nemohla zatéct voda. Pásy se pokládají s p esahy cca 10 cm. Sí se pokládá voln ,
bez napínání, aby mohly probíhat teplotní zm ny.
Konce a cípy vrchního pruhu se zapustí do 15 cm hluboké rýhy a zajistí se kolíky (asi 3 kolíky na 1 m).
Spodní konce nebo cípy se podhrnou v délce min. 15 cm a zajistí kolíky, kamenným záhozem nebo
la ovým pl tkem, nebo se sí zasune za rub navazujícího stavebního objektu (op rná ze , mostní
k ídlo apod.).
Podélné spoje s p esahy 10 až 20 cm se doporu uje kotvit po 0,5 až 1 m. Další ada kolík se umístí
šachovnicovit do st edu pruhu op t po 0,5 až 1 m. Materiál kolík závisí na podloží – do hlíny a písku
d ev né kolíky nebo drát né skoby, do št rku d ev né nebo ocelové kolíky.
Literatura: Ing. K. Zlatuška, CSc.: Ochrana b eh vodního toku zatravn ním zejména za podpory geotextilií, MZLU Brno, 2003
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Návod k použití

JUTENON EC – p írodní protierozní sí
Materiál: ECJ – jutové vlákno
ECC – kokosové vlákno
Použití: Ochrana strmých svah p ed srážkovou erozí
PARAMETR (JEDNOTKA)

NORMAE

CJ 500

ECC 400E

CC 700

N ISO 10319

6,4 ±0,6

7,5 ±2,0

10,0 ±2,0

Pevnost p í ná (kN/m)

EN ISO 10319

6,4 ±0,6

7,5 ±2,0

10,0 ±2,0

Prodloužení podélné (%)

EN ISO 10319

10 ±3

12 ±3

30 ±10

Prodloužení p í né (%)

EN ISO 10319

10 ±3

12 ±3

30 ±10

25/15

30/301

Pevnost podélná (kN/m)E

Velikost oka (mm)

5/10

Technická data slouží pro všeobecnou informaci. Údaje mechanických vlastností jsou hodnotami
pr m rnými. Výrobce si vyhrazuje právo na zm nu.
íselný údaj v názvu výrobku odpovídá jeho plošné hmotnosti v g/m2

Balení
Jutenon ECJ 500
Jutenon ECC 400
700

ší e 122 cm – délka 50 bm – balík po 10 ks– 1 balík 610 m2
ší e 200 cm – délka 50 bm – balík po 2 ks – 1 balík 200 m2
ší e 100 cm – délka 50 bm – balík po 3 ks – 1 balík 150 m2
ší e 200 cm – délka 50 bm – balík po 2 ks – 1 balík 200 m2
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