
Etiketa/Příbalový leták 
 

Pěstební a hydroakumulační deska ENVIRET SH 1000 TL10 
 
Vyrábí: RETEX a.s., U nádraží 894, Moravský Krumlov, 67201, e-mail: aquadesk@retex.cz 
                                 
Číslo rozhodnutí o registraci: 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost Hodnota 

Tloušťka (mm): 10 

Hodnota pH (vodní výluh) 6,8 – 8,4 

Elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max. 0,1 

MVK (%) – maximální vodní kapacita 78 – 83 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300. 
 
Netkaná textilie vyrobená technologií Airlay z recyklovaných syntetických vláken, převážně 
polyesterových, pojená bikomponentními polyesterovými vlákny.  
 
Rozsah a způsob použití:  
Pěstební a hydroakumulační deska je určena pro zakládání souvrství zelených střech, převážně 
extenzivních lehkých střech se suchomilnými rostlinami např. rozchodníky Sedum a netřesky 
Semprevivum, a také případně pro střechy intenzivní. V souvrství zelených střech plní deska funkci 
hydroakumulační, pro zadržování vody v souvrství, a pěstební. 
Důležité: 
– Výrobek je určen pro pěstování okrasných rostlin. 
– Výrobek není určen pro pěstování potravin, ovoce a zeleniny. 
– Výrobek je možné použít pouze na střechy, ne do půdy. 
- Výrobek se nesmí používat k mísení s ornicí, ani na ni nesmí být aplikován. 
- Výrobek se musí zlikvidovat jako odpad. 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Při běžném zacházení a používání pro stanovený účel se u textilie neprojevují nepříznivé účinky               
na zdraví člověka ani na životní prostředí. 
Textilie neobsahuje složky výrazně přispívající k riziku či nebezpečí. 
 
První pomoc: 
Při stanoveném způsobu použití výrobek není dráždivý.  
Nevzniká nebezpečí poškození zdraví při nadýchání, při styku s pokožkou, při zasažení očí.   
Výrobek je nepoživatelný. 
Textilie po zapálení pomalu hoří za vzniku odkapávající a hořící taveniny.    
Při hoření vzniká zápach, uvolňují se dráždivé, dusivé a nedychatelné plyny.    
 
Podmínky skladování: 
Výrobky musí být skladovány na paletách, v krytých, suchých, větraných a čistých prostorách. 
 
Dodávání: 
Pěstební deska ENVIRET SH se dodává na paletách zabalených ve strečové fólii. 
Palety není možné stohovat. 
 
Velikost balení: 



Etiketa/Příbalový leták 
 

Paleta (šxdxv): 120x120x200 cm 
 
Způsob likvidace obalů:  
Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci. 
 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování. 
 
 
Číslo výrobní šarže:                                                     Datum výroby:  



Etiketa 
 

Pěstební a hydroakumulační deska ENVIRET SH 2000 TL20 
 
Vyrábí: RETEX a.s., U nádraží 894, Moravský Krumlov, 67201, e-mail: aquadesk@retex.cz 
                                 
Číslo rozhodnutí o registraci: 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost Hodnota 

Tloušťka (mm): 20 

Hodnota pH (vodní výluh) 6,8 – 8,4 

Elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max. 0,1 

MVK (%) – maximální vodní kapacita 80 – 85 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300. 
 
Netkaná textilie vyrobená technologií Airlay z recyklovaných syntetických vláken, převážně 
polyesterových, pojená bikomponentními polyesterovými vlákny.  
 
Rozsah a způsob použití:  
Pěstební a hydroakumulační deska je určena pro zakládání souvrství zelených střech, převážně 
extenzivních lehkých střech se suchomilnými rostlinami např. rozchodníky Sedum a netřesky 
Semprevivum, a také případně pro střechy intenzivní. V souvrství zelených střech plní deska funkci 
hydroakumulační, pro zadržování vody v souvrství, a pěstební. 
Důležité: 
– Výrobek je určen pro pěstování okrasných rostlin. 
– Výrobek není určen pro pěstování potravin, ovoce a zeleniny. 
– Výrobek je možné použít pouze na střechy, ne do půdy. 
- Výrobek se nesmí používat k mísení s ornicí, ani na ni nesmí být aplikován. 
- Výrobek se musí zlikvidovat jako odpad. 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Při běžném zacházení a používání pro stanovený účel se u textilie neprojevují nepříznivé účinky               
na zdraví člověka ani na životní prostředí. 
Textilie neobsahuje složky výrazně přispívající k riziku či nebezpečí. 
 
První pomoc: 
Při stanoveném způsobu použití výrobek není dráždivý.  
Nevzniká nebezpečí poškození zdraví při nadýchání, při styku s pokožkou, při zasažení očí.   
Výrobek je nepoživatelný. 
Textilie po zapálení pomalu hoří za vzniku odkapávající a hořící taveniny.    
Při hoření vzniká zápach, uvolňují se dráždivé, dusivé a nedýchatelné plyny.    
 
Podmínky skladování: 
Výrobky musí být skladovány na paletách, v krytých, suchých, větraných a čistých prostorách. 
 
Dodávání: 
Pěstební deska ENVIRET SH se dodává na paletách zabalených ve strečové fólii. 
Palety není možné stohovat. 
 
 



Etiketa 
 

Velikost balení: 
Paleta (šxdxv): 120x120x200 cm 
 
Způsob likvidace obalů:  
Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci. 
 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování. 
 
 
Číslo výrobní šarže:                                                     Datum výroby:  



Etiketa/Příbalový leták 

 

 

Pěstební a hydroakumulační deska ENVIRET SH 3000 TL30 
 

Vyrábí: RETEX a.s., U nádraží 894, Moravský Krumlov, 67201, e-mail: aquadesk@retex.cz 

                                 

Číslo rozhodnutí o registraci: 5139 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Vlastnost Hodnota 

Tloušťka (mm): 30 

Hodnota pH (vodní výluh) 6,8 – 8,4 

Elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max. 0,1 

MVK (%) – maximální vodní kapacita 83 - 88 

 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300. 

 

Netkaná textilie vyrobená technologií Airlay z recyklovaných syntetických vláken, převážně 
polyesterových, pojená bikomponentními polyesterovými vlákny.  
 

Rozsah a způsob použití:  
Pěstební a hydroakumulační deska je určena pro zakládání souvrství zelených střech, převážně 
extenzivních lehkých střech se suchomilnými rostlinami např. rozchodníky Sedum a netřesky 
Semprevivum, a také případně pro střechy intenzivní. V souvrství zelených střech plní deska funkci 
hydroakumulační, pro zadržování vody v souvrství, a pěstební. 
Důležité: 
- Výrobek je určen pouze pro pěstování okrasných rostlin. 
- Výrobek není určen pro pěstování plodin, ovoce a zeleniny. 

- Výrobek je možné použít pouze na střechy, ne do půdy. 
- Výrobek se nesmí používat k mísení s ornicí, ani na ni nesmí být aplikován. 

- Výrobek se po použití musí zlikvidovat jako odpad. 
 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Při běžném zacházení a používání pro stanovený účel se u textilie neprojevují nepříznivé účinky               
na zdraví člověka ani na životní prostředí. 
Textilie neobsahuje složky výrazně přispívající k riziku či nebezpečí. 
 

První pomoc: 

Při stanoveném způsobu použití výrobek není dráždivý.  
Nevzniká nebezpečí poškození zdraví při nadýchání, při styku s pokožkou, při zasažení očí.   

Výrobek je nepoživatelný. 
Textilie po zapálení pomalu hoří za vzniku odkapávající a hořící taveniny.    

Při hoření vzniká zápach, uvolňují se dráždivé, dusivé a nedýchatelné plyny.    

 

Podmínky skladování: 
Výrobky musí být skladovány na paletách, v krytých, suchých, větraných a čistých prostorách. 

 

Dodávání: 
Pěstební deska ENVIRET SH se dodává na paletách zabalených ve strečové fólii. 
Palety není možné stohovat. 
 

 



Etiketa/Příbalový leták 

 

 

Velikost balení: 
Paleta (šxdxv): 120x120x200 cm 

 

Způsob likvidace obalů:  
Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci. 

 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování. 
 

Číslo výrobní šarže:                                                      Datum výroby:  


