
Vattenlöparen ®

Vattnar dina växter

Automatisk bevattning utan tillsyn.
Alltid jämn mängd vatten. 
Känner av när jorden börjar bli torr.
Vattnet kommer på djupet där rötterna finns.
Minimal avdunstning.
Kan föra med sig näringstillskott.
Säker att lämna. Inga slangar.
Ingen mekanik som kan gå sönder...

Pat. pend.

Gör så här
Stoppa ner ena änden av Vattenlöparen i din vattenreservoar. Gör en 
fåra, (vanligen 10-20cm djup) för den andra änden av Vattenlöparen.
Fyll på vatten i behållaren. Tillsätt ev. näringslösning. Vattenlöparen 
känner nu av fukten i jorden och fyller på från reservoaren efter behov 
medan jordens egen kapillärkraft fördelar vattnet. 

Håller jorden jämt fuktig.
Fungerar både ute och inne.
Används överallt där du odlar: pallkragar, blomlådor, rabatter, 
odlingsbänkar, planteringar, växthus et.c.  

Vattenlöparen finns i två bredder, 50 och 100 mm. Längd 1850 mm.



Vattenlöparen vattnar:
   Planteringar
   Pallkragar
   Odlarbänkar
   Odlingsbänkar
   Växthus
   Blomlådor m.m.

Doppa absorptionsänden i en vattentank som du ställer intill din odling. 
Gör en fåra ca 10 -20cm djupt och lägg ner Vattenlöparen så som bilden 
visar.

Fyll igen och tryck till något så att jorden får kontakt med bandet. 
Du kan behöva två band i bredd på 80cm med 40 cm emellan. 
Du bör inte ha mer än 20cm djup vattentank för att bandet ska 
orka suga upp vattnet. Det kommer att ta tid innan rabatten 
är genomfuktad, ca 2 dygn. Därför kan du starta med en rejäl 
blöta. Sedan håller Vattenlöparen fuktigheten så länge du har 
vatten i din behållare.
 
Den patentsökta Vattenlöparen är uppbyggd av fibrer som på olika sätt 
bidrar till att suga och transportera vatten. Ena sidan är laminerad med 
en folie som påskyndar vattenflödet.
Ingående material är komposterbara och harmlösa vid förbränning.
Vattenlöparen har begränsad hållbarhet och livslängd som beror på den 
rådande jordmiljön. 
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