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Traditionele gronddoeken worden ver-

vaardigd uit polypropyleen. Wij komen 

nu met het ecologische alternatief:

 

Duracover. Dit ecologische gronddoek 

is het eerste nieuwe product van onze 

nieuwe groene lijn: T&F Biobased 

Textiles. Aan de ontwikkeling van 

 

Duracover ging jarenlang onderzoek 

vooraf in het Research Center. 

De lancering van Duracover is een 

wereld primeur. Nooit eerder was er  

een ecologisch alternatief voor de 

traditionele gronddoeken mét behoud 

van kwaliteit

 

en gebruiksvriendelijkheid.

 

Aan de basis van Duracover liggen de 

vier kernwaarden van T&F Biobased 
 

Textiles voor landscaping:

• Duurzaamheid & Ecologie

• Kwaliteit

• Design

• Garantie 

Waarom maakt Duracover  

het verschil?

De komst van Duracover is de start  

van een nieuw tijdperk, een nieuwe 

generatie. Het is vernieuwend, het  

is revolutionair. Duracover is heel 
 

gebruiksvriendelijk. Het weegt tot 10 

keer minder dan  andere biobased 
 

materialen en is gemakkelijk versnijd-

Gronddoek

baar. En dit terwijl de resultaten bij 

 

gebruik beduidend beter zijn: het  

heeft een hoge levensduur, werkt  

efficiënter tegen onkruidgroei en is  

niet aantrekkelijk

 

voor knaagdieren.

De compactheid van Duracover zorgt 

ook voor een daling van transport: 

 

gunstig voor kostprijs én milieu. 

 

Bovendien is Duracover ook bruikbaar 

als scheidingsdoek bijvoorbeeld tussen 

een grondlaag en een bodembedek-

ker zoals grind, boomschors, etc.

Kwaliteit

Duurzaamheid betekent evenwel geen 

kwaliteitsverlies. Waar anderen falen, 

slagen wij wel in onze opzet.   Duracover 

bestaat uit 100% composteerbaar 

materiaal én is kwaliteitsvol.  Duracover 

is heel gebruiksvriendelijk, nauwelijks 

lichtdoorlatend en bijgevolg onkruid-

werend, het biedt een goede water-

doorlaatbaarheid, is UV-resistent en 

enorm stevig. Kortom: Duracover is het 

ecologische alternatief met de beste 

kwaliteit.

Design

Duracover is de eerste lijn biobased 

gronddoeken beschikbaar in de 
 

kleur: Duracover Brown.

Ook vanuit esthetisch oogpunt is 

 

Duracover revolutionair. Voor een 

 

maximale integratie in het landschap 

worden bij Duracover de lijnen achter-

wege gelaten, dit in tegenstelling tot 

de  traditionele gronddoeken.

De weg naar Duracover

T&F voert al  enkele jaren uitvoerig 

onderzoek naar de ontwikkeling van 

een op PLA gebaseerd gronddoek. 

Het uitgangspunt hierbij was een vol-

ledig biobased plantaardig gronddoek 

te ontwik

 

kelen met een goede onkruid-

werendheid en een optimaal draine-

rend vermogen. De onderzoekers van 

het Research Center zochten 

bij gevolg naar de optimale combinatie 

van licht- en waterdoorlaatbaarheid. 

Vele jaren van onderzoek werpen 

vruchten af: Duracover is PLA geba-

seerd en voldoet aan alle voorwaar-

den van een goed gronddoek.

Duracover werd tot het uiterste getest, 

zowel in het labo als op verschillende 

testsites. Hierbij onderwierpen de 

onderzoekers het doek aan uitgebreide 

tests inzake UV resistentie, waterdoor-

laatbaarheid, lichtdoorlaatbaarheld 

en invloed op plantengroei.

T&F kent een lange geschiedenis in de ontwikkeling en 

productie van gronddoeken. Het principe van deze doeken  

is eenvoudig: door de lichtdoorlaatbaarheid te minimaliseren, 

beperk je de kieming en de groei van onkruid.Bovendien zijn 

geweven doeken waterdoorlatend zodat het hemelwater 

 

zonder problemen de grond indringt.

Duracover



Technische Eigenschappen

• Hoge onkruidwerendheid

• Compact en gebruiksvriendelijk

•  Zeer licht (weegt tot 10 x minder dan andere biobased materialen)

• Gemakkelijk verwerkbaar en versnijdbaar

•  Niet ontvlambaar door een brandende sigaret (EN ISO 12952-1)

• Ook bruikbaar als scheidingsdoek

• Vier-ster biobased

Duurzaamheid & Ecologie

Reductie van plastics in de natuur  

Duracover is volledig vervaardigd  

uit een materiaal op basis van melk-

zuurketens. T&F biedt een volwaardig 

biobased alternatief waardoor het de 

hoeveelheid plastics fors vermindert. 

Duurzame productontwikkeling 

Met de keuze voor T&F Biobased 

 Textiles streven we naar duurzame 

 productontwikkeling. De productie  

van Duracover  gebeurt 

bovendien voor 100% met groene 

stroom.

Certificaten

Duracover kreeg het AIB Vinçotte- 

certificaat OK Biobased en OK Com-

post. De term ‘bio
 
based’ verwijst naar 

het gebruik van hernieuwbare grond-

stoffen voor het vervaardigen van een 

product. Het op maïs gebaseerde  

PLA is hier de grondstof. De waardering 

‘vier-ster-biobased’ geeft Duracover 

de hoogst mogelijke quotering. Het 

certificaat OK Compost verwijst naar 

de volledige composteerbaarheid van 

Duracover.

Specificaties

Waterdoorlatendheid 
 

15 l/m 2s (EN ISO 11058)

UV Garantie
 

3 jaar*

Kleur
 

Bruin

Standaardbreedtes
 

100 – 200 – 300 – 400 – 500 cm

Garantie

T&F biedt 3 jaar garantie* op het volledige  Duracover gamma.

* Garantievoorwaarden zijn op  aanvraag beschikbaar.
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