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Wiking® Manila er en højt raffi  neret polypropylen-
fi ber, der er specialudviklet til at stabilisere jordbun-
den, med- og uden græs.
Når Wiking® Manila iblandes jorden eller græs-
plænen øges jordens porøsitet betydeligt og giver 
følgende karakteristika:
●  Høj fl eksibilitet og slagstyrke
●  Hurtig vandafl edning

Specifi kationer - Wiking® Manila

Der fi ndes en række videnskabelige test og praktiske 
anvendelser, der dokumenterer de fremragende fordele 
ved Wiking® fi bre.

Råmateriale:   Polypropylen C
3
 H

6

Fiberlængde:          12 og 18 mm - yderligere 
efter forespørgsel

Fibertværsnit:       35 x 250-600 µ

Tæthed:
  - Wiking® standard       0,91g/cm3

  - Wiking® Special  1,01g/cm3

Maksimal belastning*:          340 - 500MPa

Elastisk omformelighed*:      8,5 - 12,5GPa

Maksimal spænding*:             Maks. 8 - 10%

Softening temp.*:  Approx. 145°C

* Målt i overensstemmelse med 
Danish Fibres testprocedurer.

Ved at tilsætte jordbunden Wiking® 
Manila, stabiliseres græsbelæg-
ningen og fi brene fungerer som 
naturlige græsrødder. Fiberen 
fremmer den naturlige vækst af 
græsrødderne. 

Wiking® Manila iblandes jorden 
inden græsset sås eller lægges. 
Fiberen foranlediger selv egne 
porehulrum, der giver en luftfyldt 
porøsitet. 

Dette betyder at græsset automatisk 
dræner vand og ånder bedre end 
uden brug af fi bre. Dette giver sun-
dere græs med øget vækst til følge. 

Græsrødderne bliver naturligt fl ettet 
sammen med fi brene og danner 
dermed et bredt netværk, hvormed 
slag og stød spredes. Belastningen 
fordeles og bæreevnen øges.

Denne form for stabilisering af 
jordbunden giver størst udbytte  
hvor der foregår megen trafi k i form 
af fodbold, ridning eller anden form 
for sport der slider hårdt på græs-
set. Wiking® Manila kan med stor 
fordel bruges på parkeringspladser 
og brandbælter, hvor tung trafi k 
forekommer. 

Derudover opnår man maksimal 
beskyttelse mod skiftende vejrlig.

Som eksempel udsættes ridebaner 
for en voldsom påvirkning, uanset 
om banen er med eller uden græs. 

Derudover kan vand på ridebaner 
være et meget stort problem. For 
lidt vand kan give støv og for meget 
vand gør banen mudret. 

Med anvendelse af Wiking® Manila 
stabiliseres banen og vil til hver en 
tid have den rette mængde vand-
indhold som vil gøre den yderst 
velegnet i alle vejrforhold.

Wiking® Manila giver ingen anled-
ning til nedsivning i grundvandet og 
kan udrenses ved almindeligt kendte 
sigtemetoder.

Hvis den ugiftige Wiking® Manila 
gennem længere tid udsættes for 
sollys, vil den nedbrydes naturligt, 
og vil dermed ikke være til skade for 
miljøet på nogen måde.

Anvendelse
●   Alle former for sportsbaner hvor 

stort slid forekommer
●   Ridebaner
●   Tilkørselsveje med græs
●   Parkeringspladser på græs.

 Egenskaber
●   Skaber det perfekte underlag 

for alle former for sport
●   Bærekapaciteten forøges
●   Giver øget modstand mod 

udskridning
●   Nedsætter mudder, støv og 

frostansamlinger.

Fordele
●   Større modstand mod slitage
●   Langtidsholdbar overfl ade, 

der forbliver fl eksibel, porøs 
og plan

●   Hurtig vandafl edning
●   Græsbelagt overfl ade bevarer 

en stor bæreevne
●   Fjedrende absorbering 
●   Besparelser i forhold til 

vedligehold.

Produktprogram
Wiking® Manila fi brene fås i 
12, 18 og 24 mm længde.
Indpakning efter aftale.

Referencer
Stald Nørregård, Vittarp DK

Danish Fibres dokumenter, inklusive alle tegninger, foreslåede procedurer og specifi kationer er udelukkende generel information. 
Detaljerne kan ændres uden varsel. Praktisk anvendelse af informationen kræver professionel rådgivning og verifi kation af dens 
præcision, egnethed og brugbarhed.  Ethvert ansvar for den konkrete anvendelse af produkterne påhviler brugeren, herunder 
dennes valg af produkt, brugen af det, designet, fremstillingen og testen af de materialer, hvori vores produkter bruges. 

Danish Fibres påtager sig intet ansvar for slutprodukterne eller for brugen af vores produkter. 

Danish Fibres bærer ikke noget ansvar for nogen skade, herunder direkte eller indirekte tab, som opstår på grund af forkert 
anvendelse af informationen. Se i øvrigt Danish Fibres almindelige salgs- og leveringsbetingelser.


