
Hoogwaardige oplossingen voor erosiebestrijding



GREEN DESIGN ENGINEERING™ IN OPTIMA FORMA

Flexterra HP-FGM is een totaaloplossing die erosiebestri j -
ding, plantengroei en een lange levensduur samenbrengt. 
Niet al leen is  Flexterra HP-FGM kosteneffectief,  ook is  het 
een zeer mil ieuvriendeli jke oplossing. Flexterra HP-FGM 
is bovendien geschikt voor de meest ongunstige bodem-
omstandigheden en stei le hell ingen.

Het f iguur rechts geeft drie elementen weer:  bodem, 
 water en vegetatie.  Deze elementen vormen het funda-
ment van onze overkoepelende Green Design Enginee-
ring™-benadering. 

Green Design Engineering™ zorgt ervoor dat effectiviteit 
van erosiebestri jding, plantengroei en een lange levens-
duur op elkaar aansluiten. Zo komt duurzame vegetatie 
tot stand. Deze drie natuurl i jke variabelen staan ook cen-
traal bi j  de  ontwikkeling van al  onze producten. Dankzij 
Green Design Engineering™ wordt elk project gegaran-
deerd een succes. 

FUNCTIONELE LEVENSDUUR

PLANTENGROEIEFFECTIEVE 
EROSIEBESTRIJDING

bodem water

vegetatie



Green Design Engineering™ biedt een breed productassortiment van 
 hoogwaardige oplossingen voor erosiebestri jding aan. Voor hell ingen, 
 waterwegen, kustl i jnen bijvoorbeeld. Maar ook voor waterbeheer,  herstel  van 
pijpleidingen, inkapseling van afval met vl iegas,  stortplaatsen, f i jne gras-
matten of andere vanuit mil ieu oogpunt gevoelige locaties.  De oplossingen 
zi jn betrouwbaar en duurzaam. De erosiebestri jdings maatregelen van Green 
Design Engineering™ helpen u om het hoogste rendement uit uw investering 
te halen en:

•  op betaalbare wijze de mil ieurichtl i jnen na te leven.
•  aan huidige en toekomstige EPA-normen te voldoen.  

Zo beschermt u in het  water en op het land levende ecosystemen. 
•  ontevreden klanten of “tweede pogingen” vanwege onvoldoende resultaat  

of “slechte kieming” behoren tot het verleden;

•  u bouwt aan een duurzaam mil ieu.

VERSTERKTE VEGETATIE
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NATUURLIJKE VEGETATIE

GreenArmor™

systeem™

HP-FGM™

Hydro Mulch 1000

Flexterra HP-FGM™:
Een hoogwaardige oplossing van  Profile’s 
Green Design Engineering™.
Flexterra® High Performance-Flexible Growth Medium™ (HP-FGM™) is  een  gepatenteerde 
 techniek. Het is  de nieuwe generatie van FGM’s dat al le hydroseeding mulch-toepassin-
gen overtreft.  Ook is  Flexterra HP-FGM meer dan al leen een anti-erosiemat. 

Flexterra HP-FGM :
•  werkt direct.  Het bindt zich rechtstreeks met de bodem;
•  bestri jdt erosie aantoonbaar.  Uit laboratoriumonderzoek bli jkt dat het 99% effectief 

is ;
•  zorgt dat er minder voorbereiding van de grond vereist is .  Er is  sprake van snellere 

aanleg en lagere kosten dan bij  plaatsing van anti-erosiematten;
•  zorgt voor snellere begroeiing en een grotere productie van biomassa dan bij  de 

anti-  erosiematten of hydraulische mulch-alternatieven; 
•  minimaliseert uitspoeling en de troebelheid (NTU) van wegstromend water.

Flexterra HP-FGM is mil ieuvriendeli jk. 

Het bestaat uit :
• 100% gerecyclede houtvezels;
•  Gedesinfecteerde houtvezels,  waardoor onkruidzaden en ziektekiemen minder kans 

kri jgen;
•  100% biologisch afbreekbare synthetische vezels;
• natuurl i jk verkregen biopolymeren;
• uits luitend gifvri je materialen;
•  geen gaas,  draad of krammen, zoals bi j  anti-erosiematten wel het geval is .  

Dit vormt een gevaar voor bi jvoorbeeld dieren.

www.flexterra.nl

JSH Blend Biomulch



TECHNOLOGISCHE PRESTATIES

Gepatenteerde technologieën  
en groenere componenten voor  
ongeëvenaarde prestaties

Nieuwe gepatenteerde “Micro-Pore”-deeltjes 
houden water en voedingsstoffen vast.  Tege-
l i jkerti jd dragen deze bij  tot een grotere 
binding.

100% gerecyclede Thermisch  geraffineerde 
houtvezel die niet al leen de grootste dek-
king per aangebrachte gewichtseenheid 
 realiseert.  Ook voldoet het aan desinfectie -
-eisen, zodat onkruidzaden en ziekte-
kiemen minder kans kri jgen.

100% biologisch afbreekbare synthetische  
vezels dragen bij  aan de vochtbindingskracht.  
De vezels dringen de uithardingsti jd sterk terug.

100% gifvri je superabsorbers.  Deze biopolymeren 
verbeteren de algehele prestaties nog verder.

Flexterra® HP-FGM™ is een klasse apart. Het is een gepatenteerde technolo-
gie, ontwikkeld door Green Design Engineering. Flexterra HP-FGM maakt de 
combinatie tussen chemische en mechanische bindingstechnieken. Het zorgt 
ervoor dat grond en zaden op de plek blijven. Ook wordt versnelde kieming 
met minimaal uitspoeling gerealiseerd. Andere voordelen:
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De M icro -Pore - deelt jes  vergroten de 
 b indingssterkte  van het  mulchmengsel . 
Dit  le idt  tot  een grotere  weerstand tegen 
 watereros ie  door  regendruppels  en opper-
v laktestroming.

U z iet  een M icro -Pore - deelt je 
500 maal  vergroot  weer-
gegeven.  E lk  deelt je  houdt 
vocht  en voedingsstoffen 
vast .  Ook verminder t  e lk 
deelt je  verdamping aan het 
opper vlak  en verbeter t  het 
de zuurstofuit wissel ing.  Dit 
a l les  draagt  bi j  aan  snel lere 
 k ieming en een gel i jke 
 opkomst  van zaden.

www.flexterra.nl



Bewezen uitblinker 
in elke toepassing
Flexterra® HP-FGM™ zorgt voor goed evenwicht tussen drie pijlers van erosiebestrijding:  

effectiviteit, groei en functionele levensduur. Daarmee is het een van de best presterende hydraulisch  

aangebrachte (opgespoten) anti-erosiematten op de markt.

Infrastructuur

Waterretentie bekken

Golfbanen

Geluidswallen

Gewapende grond 
constructies

Langs Railinfra

Thermisch 
geraffineerd® 
houtvezel

THERMISCH GERAFFINEERD® HOUTVEZEL:  
GEOPTIMALISEERDE VEZELS ZORGEN VOOR OPTIMAAL RESULTAAT

THERMISCH GERAFFINEERD® HOUTVEZEL 
VS. ANDERE HYDRAULISCHE MULCHSOORTEN

Hier ziet u de vezels 45 keer 
vergroot. Dit is mede mogelijk 
gemaakt door een onafhankelijk 
laboratorium gespecialiseerd in 
vezelanalyse.

Standaard (inferieure) 
houtvezels, 45 keer vergroot 
weergegeven.

Profile werkt met 100% gerecyclede 
houtsnippers die Thermisch geraffi-
neerd worden. Het bewerkingsproces 
leidt tot fijne, lange en sterk absor-
berende vezels. Deze high-tech vezels 
zorgen voor:

Concurrerende technologieën leiden tot inferieure vezels. Deze leveren 
minder opbrengst en dekking op. Ook houden ze minder water vast. U 
heeft meer  materiaal nodig om de dekking en de prestaties van Profile’s 
Thermisch  geraffineerde houtvezel te evenaren. In tegenstelling tot de 
mulchsoorten van concurrenten behouden onze vezels ook hun watervast-
houdend vermogen. Zo wordt betere ontkieming en groei bereikt. Claims 
over concurrerende mulch soorten die water besparen of waarbij het aan-
brengen minder water kost,  
zijn ongegrond.

• rendement en dekking
• watervasthoudend vermogen 
• plantengroei 
• bindingssterkte in natte staat 
• erosiebestrijding

www.flexterra.nl



Niets houdt meer 
grond op zijn plaats

EFFECTIEVE EROSIEBESTRIJDING

Flexterra® HP-FGM™ laat op het vlak van erosiebestrijding uitstekende resultaten zien. Zelfs 

op hellingen van 0,25:1. Het hecht zich onmiddellijk aan het bodemoppervlak. Ook is het meer 

dan 99% effectief na uitharding. De flexibele maar stabiele mulchlaag biedt daarnaast betere 

vochtbinding, waardoor het beter bestand is tegen watererosie. Naast het minimaliseren van 

uit spoeling wordt de troebelheid (in NTU) van het afvloeiende water sterk teruggedrongen. Uit 

onderzoek blijkt dat bij Flexterra HP-FGM de troebelheid van water van zandleembodems tot 

minder dan 100 NTU terugdringt.

H ydro -mulchen  
met  stro/k atoen
84.647 kg  
u i tspoel ing /ha

Stromatten met  
t wee z i jden gaas
20.203 kg  
u i tspoel ing /ha

 Bonded Fiber  Matr ix
10.015 kg  
u i tspoel ing /ha
 

Ant i  Eros ie  matten 
van Kokosvezel
6 .781 kg  
u i tspoel ing /ha

Flex terra®  HP-FGM ™

194 kg 
uitspoel ing /ha

EROSIE CONTROLE PRESTATIES 

Gemiddeld ef fec t iv i te i tspercentage

H ydro - 
mulchen 

met 
stro/k atoen

Stromatten 
met  t wee 

z i jden gaas

Prof i le® 
Bonded  

Fiber  M atr ix

Ant i  eros ie -
matten van 
Kokosvezel

Flex terra® 
HP-FGM ™

 

Uitspoeling

EXTREME VERSCHILLEN IN UITSPOELING

Onderzoek is  uitgevoerd door de Utah Water Research Laboratory bi j  12,7 centimeter neerslag per uur,  
op een hell ing van 2.5H:1V met een zandleembodem.

www.flexterra.nl



IN TEGENSTELLING TOT STANDAARD ANTI-EROSIEMATTEN IS VOOR FLEXTERRA® HP-FGM™  
NAUWELIJKS BODEMBEWERKING NODIG

Waarom kosten maken voor het vlak maken van taluds, omdat anders bij het aan elkaar aansluiten van anti- 

erosiematten problemen ontstaan? Ruwe zaaibedden brengen juist minder risico op bodemerosie met zich 

mee. Ook zorgen oneffenheden voor het voor het op de plaats houden van het voor aanwas benodigde zaad. 

Daarnaast houden oneffenheden vocht vast. Voor Flexterra® HP-FGM™ zijn precisieafwerking en omvangrijke 

voorbereiding van de grond niet meer nodig. Het product biedt onmiddellijke bescherming. En dat alles tegen 

lagere totale  kosten dan standaard anti-erosiematten met zich meebrengen. Flexterra HP-FGM kan snel worden 

aangebracht – zelfs onder natte omstandigheden. Het kost bovendien minder werk en neemt daarbij zorgen 

 omtrent de veiligheid en toegankelijkheid weg. Het doet wat het moet doen. U kunt zonder zorgen voor uit-

spoeling verder naar de volgende uitdaging.

www.flexterra.nl



Niets werkt beter 
voor de groei 
van vegetatie
Flexterra’s  effectieve mulchdeken overtreft al le andere erosiebestri jdende maatregelen. Het zorgt voor 

 zowel geoptimaliseerde retentie van water en voedingsstoffen als  verbeterde groeiomstandigheden. 

Bovenin de HP-FGM™-mulchdeken ontstaat een luchtlaag die niet al leen meer vocht vasthoudt.  Ook ver-

betert het de groei van nieuwe aanwas. De zuurstofuitwissel ing, die voor de gezonde ontwikkeling van 

planten noodzakeli jk is ,  verbetert.  De gepatenteerde Micro-Pore-technologie maakt dat de mulchdeken 

extra water en voedingsstoffen vasthoudt.  Dit resulteert in aanzienli jk meer begroeiing. Dit bl i jkt ook 

uit onderzoek.

Snelle en volledige begroeiing is  de sleutel tot duurzame erosiebestri jding. Vergeli jk Flexterra® HP-

FGM™ eens met de gemiddelde resultaten die gangbare technologieën behalen, zoals gepubliceerd in 

de verslagen van AASHTO-NTPEP (American Association of State Highway and Transportation Officials ’ 

National Transportation Product Evaluation Program). Of onafhankeli jke laboratoriumtests volgens de 

standaard testmethode ASTM D7322 (American Society for Testing and Materials) .

PLANTENGROEI

GROEIVERBETERING

Gemiddeld verbeter ingspercentage 

Stromatten 
met  t wee 

z i jden gaas

Anti  eros ie 
matten van 
Kokosvezel

H ydro -mulchen 
met  

s t ro/k atoen

Prof i le® 
Bonded  

Fiber  Matr ix

Flex terra®  
HP-FGM ™

ProPlus® 
Solutions

ALS U GEAVANCEERDE AGRONOMISCHE  
OPLOSSINGEN ZOEKT

De bodem is het fundament van een duurzame vegetatie.  
De agronomisch deskundigen van Profile hebben een 
 gevarieerd aanbod van unieke ProPlus® Prescriptieve 
 Agronomic  Formulations (PAFs) samengesteld. Dit zorgt 
voor een zo hoog mogelijke effectiviteit van erosie-
bestrijding. Elk PAF-product gaat specifieke bodem-
uitdagingen te lijf om zo optimale groeiomstandigheden 
en dichtere en snellere  vegetatieve bedekking mogelijk te 
maken:
• verbetering van de bodemstructuur
•  verbeterde infi ltratie en retentie van vocht in de 

bodem
• verbeterde opname van voedingsstoffen door planten
• stimulatie van ontkieming en groei

BODEMNEUTRALISATIE

NeutraLime ™ en Aqua-pH ix™ neutral iseren 
zure en alkalische bodems. Dit bevordert een 
volledige kieming en snellere opkomst van 
duurzame vegetatie.  Het uitbalanceren van 
de pH van de bodem zorgt voor een efficiën-
tere opname van voedingsstoffen. Het mini-
maliseert de uitspoeling van meststoffen.

GROEIBEVORDERAARS

Om vegetatie sneller en langduriger een 
kans te geven op lastige bodems die weinig 
organisch materiaal en nuttige biotische 
micro- organismen bevatten, heeft Profi-
le®  JumpStar t™  en BioPr ime™  ontwikkeld. 
Beide producten zi jn bewezen effectief voor 
verbeterde ontkieming, grotere wortelmassa 
en verbeterde vital iteit  van planten.

www.flexterra.nl



FUNCTIONELE LEVENSDUUR

Flexterra® HP-FGM™ is het eerste erosiebestrijdende 

product waarvan de functionele levensduur op basis  

van het ASTM D5338-protocol bewezen is.

Functionele levensduur is een term die beschrijft hoe lang een erosiebestrijdende maatregel de gewenste prestaties levert. 

De fysieke samenstelling van het materiaal bepaalt de werkelijke functionele levensduur. Ook locatiespecifieke omstandig-

heden bepalen dit. Denk aan temperatuur, vochtigheid, zonlicht, samenstelling van de bodem, de biologische activiteit en 

andere omgevingsfactoren.

Het ASTM D5338-protocol bevestigt dat bij Flexterra® HP-FGM een functionele levensduur van 18 maanden mogelijk maakt. 

Zoals uit de hieronder weergegeven testresultaten blijkt, gaat Flexterra® HP-FGM™ langer mee dan andere hydraulisch aan-

gebrachte erosiebestrijdende maatregelen.

MINIMALE FUNCTIONELE LEVENSDUUR

Gebaseerd op ASTM D5338 Hal f  L i fe  Data

H ydro - 
mulchen 

met  
s t ro/k atoen

Prof i le® 
Wood 
Mulch

Prof i le® 
Bonded 

 Fiber 
Matr ix

Flex terra®  
HP-FGM ™

Dagen

Het duurzame Flexterra HP-FGM is ontworpen om:

•  bescherming te bieden op de kale bodem ti jdens periodes 
van rust.  Bi jvoorbeeld in de winter of in langdurige droge 
periodes,  wanneer kieming onmogeli jk is .  Toch kan bodem-
erosie en zaaduitspoeling optreden door gesmolten sneeuw 
en afstroming; 
>  Flexterra HP-FGM creëert optimale groeiomstandig heden. 

Het zaad en de voedingsstoffen bli jven op de plaats. 
Zo ontstaat een omgeving die voor kieming en opkomst 
 bevorderl i jk is .

•  duurzaamheid van planten garanderen 
>  opkomende beplanting heeft behoefte aan vocht en voe-

dingsstoffen dicht aan het oppervlak. De uitzonderl i jke 
absorptie- eigenschappen van Flexterra HP-FGM zorgen voor 
begroeiing  
die beter tegen mil ieubelasting bestand is .

•  geschikt voor uitgebreide beplanting 
>  zaad van bijvoorbeeld foeragegrassen, f i jn gras,  struiken, 

 ruigtekruiden en andere planten behoeven een andere aan-
pak. Flexterra HP-FGM beschermt en ondersteunt zelfs de 
meest  langzaam opkomende soorten.

www.flexterra.nl



Als product van Profi le's  Green Design Engineering™ leidt Flexterra® HP-FGM™ niet 
al leen tot duurzame begroeiing. Ook draagt het posit ief bi j  aan de natuurl i jke balans. 
Flexterra HP-FGM:
•  is  100% biologisch afbreekbaar,  zoals de ASTM-testmethode D5338 aantoont;
•  bestaat uit  100% gerecyclede ( ISO 1402-gecertif iceerd) houtvezels die gedesin-

fecteerd zi jn tot 193ºC. Dit noemen we Thermisch geraffineerd. Hierdoor kri jgen 
 onkruid en ziekte kiemen minder kans.

•  is  niet gift ig voor water en landleven. Dit is  in l i jn met EPA (American Environmental 
 Protection Agency) Protocol 2021.0.

•  bevat geen zware metalen. Dit is  in l i jn met EPA Standard Methods 18th Edition.
•  zorgt voor vri jkomend water met troebelheidswaarden onder 100 NTU. Dit is  ver 

 beneden de voorgestelde richtl i jnen van EPA Effluent Limitation Guidelines (ELGs).
•  bevat geen gaas of draad waarmee dieren in gevaar kunnen worden gebracht.  Ook 

worden hierdoor onderhoudsactiviteiten niet belemmerd. Bi j  standaard erosiematten 

zi jn draad of gaas immers een veelvoorkomend probleem. 

Flexterra HP-FGM™  
laat niets achter,  
alleen een beter milieu

MILIEUPRESTATIES

VEILIGHEID IN CIJFERS

MILIEU-EIGENSCHAPPEN BEPROEVINGSMETHODE EENHEDEN TYPISCHE WAARDE

ECOTOXICITEIT EPA 2021.0

TROEBELHEID VAN WATER Large Scale Rainfall Testing

BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID ASTM D5338

Specificaties
FLEXTERRA® HP-FGM™: DE GOUDEN STANDAARD

Flexterra® HP-FGM™ is  een volledig biologisch afbreekbare, hydraulisch aangebrachte en flexibele 
anti-  erosiemat. Het bestaat uit  100% gerecyclede Thermisch geraffineerde® houtvezels.  Maar ook 
uit in elkaar gri jpende kunstmatige biologisch afbreekbare vezels.  Deze zogenoemde Micro- Pore-
korrels  zi jn natuurl i jk verkregen biopolymeren die veel vocht absorberen. 

Flexterra HP-FGM voldoet aan desinfectie-eisen, is  vri j  van plastic gaas en vereist geen uithardti jd. 
 Flexterra HP-FGM hecht zich meteen na het aanbrengen aan het bodemoppervlak. Zo creëert het 
een  doorlopende, poreuze, absorberende en flexibele anti-erosiemat. Deze zorgt voor snellere 
ontkieming  en plantengroei.

Uit onderzoek bli jkt dat Flexterra HP-FGM bij  erosiebestri jding 99% effectief is .  Het onderzoek 
betreft een erkend grootschalig laboratoriumonderzoek. Daarnaast levert Flexterra HP-FGM een 
groeiverbetering met 800% (ASTM D7322) op. Het heeft een functionele levensduur van 12-18 
maanden (ASTM D5338).  Andere prestaties en fysieke eigenschapswaarden zi jn beschreven in de 
specif icatie Flexterra HP-FGM (conform CSI) .  Dit document kunt u downloaden op www.hydrosee-
ding.eu.

www.flexterra.nl



VOORGESCHREVEN HOEVEELHEDEN  
NAAR TALUDVERHOUDING

> 1H:1V
5,100 kg/ha

> 2H:1V en ≤ 1H:1V
4,500 kg/ha

> 3H:1V en ≤ 2H:1V
3,900 kg/ha

> 3H:1V
3,400 kg/ha

Onder
ECB of  TRM 1,700 kg/ha

3,900 kg/haVul l ing 
voor  TRMLENGTE  

VAN DE HELLING

STAP EEN
Vul de tank voor 2/3 met water, breng 
zaad, kunstmest en eventuele andere 
additieven in. Meng vervolgens 1 pak 
Flexterra HP-FGM per 475 liter water 
en meng het geheel goed. Check de 
verhoudingen altijd met de producent 
van de apparatuur.

STAP TWEE
Voeg vervolgens (door  voorzichtig 
strooien) per ingebracht pak Flexterra, 
150 gr JSH Soil Fixatie toe. U kunt nu 
de tank verder afvullen met water en 
de applicatie aanbrengen met behulp 
van hydroseeding.

AANLEGINSTRUCTIES
U dient de aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant omtrent het 

aanbrengen van het product exact na te leven. Gebruik uitsluitend goed-

gekeurde hydroseeders met een brede nozzle (mondstuk 50 tot 80 graden). 

Voor een optimale bodembedekking is het zinvol om HP-FGM™ vanuit 

 tegengestelde richtingen op het bodemoppervlak aan te brengen.

Ga voor meer informatie naar:
www.flexterra.nl

ZAKKEN
Netto gewicht 22.7 kg,  
UV-bestendige folie.

PALLETS
Weerbestendig, met krimpfolie en 
met UV-bestendige palletafdekking 
 omwikkeld, 40 zakken 908 kg per 
pallet. 

www.flexterra.nl



Meerwaarde met elk project

PROFILE Products LLC is een wereldleider op het vlak van 

erosie bestrijding. Ook doet Profile wetenschappelijk onder-

zoek als het gaat om vegetatieherstel. Wij bieden onze  klanten 

kosten effectieve en duurzame oplossingen door middel van 

 milieuvriendelijke producten. Niet voor niets zijn we de belang-

rijkste producent en leverancier van hydraulisch aangebrachte 

erosiebestrijdende maatregelen, anti-erosiematten en additieven.

Veel hedendaagse toepassingen binnen onze industrie zijn 

 bedacht door Profile. Green Design Engineering™ heeft deze 

 toepassingen ontwikkeld en geïntroduceerd. Deze totaal-

benadering combineert milieuvriendelijke projectdesign met eco-

logisch  verantwoorde producten. Wij streven ernaar om meetbaar 

toegevoegde waarde te bieden voor onze klanten. Een team van 

professionals, innovatieve producten, onderzoek en ontwikkeling 

maken dit mogelijk. Ook zorgen we voor ondersteuning van de 

industrie en aanlevering van onderwijsmiddelen.

Voor  technische informatie  of  d istr ibut ie  kunt  u  bel len naar  +31 24 6842697
© 2018 PROFILE Produc ts  LLC.  Al le  rechten voorbehouden. 

Prof i le,  Flex terra ,  Thermisch geraf f ineerd,  ProPlus,  Flexible  Growth Medium,  FGM,  Green Design Engineer ing,  
Green Armor,  NeutraLime,  Aqua-pH ix ,  JumpStar t  en BioPr ime z i jn  geregistreerde handelsmerken van  

PROFILE Produc ts  LLC.  I n  de VS ver leende oc trooien:  5 ,942,029;  5 ,779,782;  5 ,741,832;  6 ,360,478;  7 ,752,804
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