SUBTEX® 140
Ochrana balíkov - 140gr/sqm
Subtex®, spoľahlivo
udržiava stohy sena
a slamy v suchu,
pričom balíky
dýchajú, zabraňuje
kondenzácii. Balíky
sa zachovajú a
vyvíjanie plesní je
eliminované.

Subtex® je riešenie
pre skladovanie
sena a slamy vonku,
aj keď je búrka
alebo silný vietor.
Tento kryt je veľmi
flexibilný, takže ho
môžete maximálne
roztiahnuť.
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Výhody:
Uv ochrana 5 rokov - dlhá životnosť produktu
Udržuje vlhkosť, keď je počasie suché
Odolá proti roztrhnutiu a znižuje riziko spontánneho horenia tým, že umožňuje
voľný pohyb vzduchu a zabezpečuje rozptýlenie tepla.
Používanie:

 Strečový kryt: Clacpack® + Gravelbags 7-8 kg maxi
 Vytvorte sklon najmenej 45 °
 Subtex má klzkú časť a drsnú časť. Drsná strana plachty musí byť v kontakte s
balíkmi, druhá klzká strana musí byť vonku
 Mohli by ste nadvihnúť hromadu, aby prúdil vzduch pod balíkmi
 Táto plachta je o 20% odolnejšia voči pretrhnutiu ako ostatné súčasné výrobky
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SUBTEX® 200
Ochrana kompostu

Subtex® 200 je
netkaná
polypropylénová
tkanina, 200 gr / m2.
Umožňuje ochranu
pred vysychaním
kompostu v dôsledku
vetra a slnka.

Subtex® 200 je
spôsob, ako
chrániť kompost
pred vyprchaním.
Plátená plachta je
veľmi mäkká, je
potrebné ju čo
najviac roztiahnuť,
aby lepšie
odpudzovala dážď,
čo umožňuje, aby
živiny zostali v
stohu.

ideálna ochrana pre vaše komposty
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Iné pri konkrétnych objednávkach
Zelená alebo béžová podľa dostupnosti

Výhody:

 400 KLY Uv ochrana
 Priedušnosť, vlhkosť opúšťa stoh, nie viac kondenzácie
 Veľmi odolné voči roztrhnutiu
 Extrémna ochrana
 Určené na zakrytie / odkrývanie strojov
 Vyhnite sa vysušeniu kompostu
 Zabezpečenie kvasenia humóznej aerobiky
 Zabezpečte pravidelnú a optimálnu teplotu vo vnútri
 Znížte presakovanie

Použitie:
 klzká strana z vonku, drsná strana (vytlačené «touto stranou nadol») vo
vnútri.
 M á byť skladovaná, zložená a ďaleko od hlodavcov.
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CLACPACK®
Trvalá fixácia

Clacpack®, je
riešením pre
upevnenie plachty s
účinnosťou na dlhý
čas. Prichádza v
dvoch častiach: jedna
pevná (biela) a
pružná (čierna) fixuje
Subtex.

Clacpack®, nepoškodí
plachtovinu. Je trvalý
a môže byť použitý
pre iné aplikácie
potrebné na
zvládnutie uchytenia
závažia maximálne 8
kg Vďaka tomu, že
sa plachta prekrýva,
je plachta napnutá.
Nie je potrebné ju
upravovať.

Návod na fixáciu Clacpack® on Subtex®:
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riešenie pre fixáciu plachty
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Postupujte podľa týchto 6
krokov na montáž a demontáž
zariadenia Clacpack.
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Pokyny pre inštaláciu:

 Sada 40 Clacpack® je potrebná pre jednu plachtu.
 Fix jeden Clacpack® rozmiestnenie 1,5 m od druhej, so závažím 7-8 kg,
môžete si vziať Silobag 27 × 70cm
 Závažie sa nedotýka zeme, aby sa plachta napla
 Biela časť Clacpack pod plachtou, čierna vonku
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