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ideal para uso:

na camada drenante de vasos

misturado com substrato

na cultura hidropónica

distribuído por



Urban

Quando utilizada na camada drenante, a argila expandida Leca® retém 
e absorve a água, libertando-a lentamente para o substrato.

Colocar a argila expandida na base do vaso 
=  até 1/4 da sua altura.

Colocar uma manta geotêxtil e adicionar 
o substrato.

Colocar uma camada �na de argila 
expandida por cima do substrato.
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Argila expandida
Hydro

Para camadas drenantes

Para colocação à super�cie de vasos, �oreiras e canteiros para embelezamento e para 
contrariar a evaporação de água e o desenvolvimento de parasitas e ervas daninhas.

Para colocação à super�cie de vasos, �oreiras e canteiros

A textura da micro-super�cie de Leca® Hydro e a sua estrutura porosa interna permite reter 
água e promover a oxigenação das raízes. Por isso, ao misturar Leca® Hydro com substrato/solo 
produz-se um excelente meio para o correto desenvolvimento das plantas.

Argila expandida especial

Para misturar com substrato ou terra

Quando usado como meio hidropónico, Leca® Hydro providencia um meio reutilizável para 
passagem de água e nutrientes, substituindo integralmente a terra, nesta forma de cultivo.
As raízes desenvolvem-se entre os grânulos de argila expandida, e alimentam-se dos nutrientes 
dissolvidos na água, que se deve sempre manter no fundo do recipiente.

Para cultura hidropónica

• Drena e absorve a água da chuva ou rega;
• Liberta lentamente a água absorvida;
• Aumenta o tempo entre regas garantindo

a vitalidade das plantas;
• Embeleza a super�cie do vaso;
• Contraria a evaporação da água;
• Inibe o desenvolvimento de parasitas

e ervas daninhas.

• Regula a humidade do solo;
• Torna o substrato mais leve;
• Liberta lentamente a água absorvida;
• Promove a oxigenação/arejamento das raízes;
• Aumenta o tempo entre regas garantindo 

a vitalidade das plantas;
• Usado com sucesso na cultura hidropónica.

Substituir até 2/3
do substrato
por Leca® Hydro.

Misturar
o substrato 
com Leca® Hydro.

Colocar
a mistura no
vaso ou �oreira.

Misturar com substrato ou terra

Cultura hidropónica

Colocar a planta
dentro do recipiente*, 
até cobrir totalmente
as raízes com
Leca® Hydro.

Adicionar água
com nutrientes 
incorporados,
até acerca de 2/3
do vaso.

* não deve ter ori�cios de drenagem

O Leca® Urban é um produto natural para aplicação em �oricultura e jardinagem, composto 
por grânulos de argila expandida Leca®, especialmente desenvolvido para executar camadas 
drenantes e proteger o solo à super�cie de vasos, �oreiras e canteiros.

O Leca® Hydro é um produto natural para aplicação em �oricultura e jardinagem. É constituído 
por grânulos de argila expandida Leca® partidos, para maximizar a capacidade de armazenamento 
e retenção de água.


