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Landlab Prado Florido
Ficha técnica

Natureza e qualidade do tapete

O tapete de Landlab Prado Florido é 100% biodegradável e contém plantas de prado florido.
As plantas crescem numa manta de fibra de coco com substrato técnico específico. É 
desenvolvido de acordo com as FLL guidelines.

Proporciona uma cobertura imediata e uniforme de cerca de 95% da superfície.

Vegetação presente no tapete

Agrimonia eupatoria
Anthyllis vulneria
Centaurea nigra
Gallium verum
Hypericum perforatum
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus

Instalação e manutenção

• O Tapete Landlab Prado Florido é fácil de instalar, podendo ser instalado em superfícies 
com inclinação até 10º.

• Deverão ser efectuadas, 1 a 2 duas inspeções anuais para monda de espécies infestantes.

• Após a instalação da vegetação, esta deverá ser regada sempre que se verifiquem 
condições de secura. A gestão da rega e dos cortes deverá ser efetuada de acordo com 
os resultados pretendidos. Aplicação de fertilizante 1 a 3 vezes por ano.

Nota: Estas recomendações são para situações standard. Cada espaço verde deverá ser acompanhado 
por um técnico especializado que faça a gestão da instalação, manutenção e rega.

Origanum vulgare
Ranunculus bulbosus
Sanguisorba minor
Leotodon hispidus
Linaria vulgaris
Malva moschata
Plantago media
Primula veris

Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Reseda lutea
Silene vulgaris
Sedum acre
Sedum album
Centranthus rubber
Campanula rotundifolia

Agrostemma githago
Anthemis arvensis
Chrysanthemum segetum
Centaurea cyanus
Matricaria recutita
Papaver rhoeas
Ranunculus arvensis
Silene noctiflora

Dados técnicos

• Tamanhos padrão*: 120 cm x 200 cm
• Espessura: 3 a 6 cm
• Peso seco aproximado: 15-20 kg/m2

• Peso saturado aproximado: 15-20 kg/m2

• Número de m2 por palete: 40 m2 (para tamanhos 
padrão)

• Dimensões da palete: 130 cm x 110 cm
• Comprimento máximo do tapete: 15 m - 20 m
* Mediante solicitação, é possível produzir com outras medidas;


