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Dbát na směr švů!Pokládat ve směru větru!
vítr

vítrvítr

Min. úhel 45°

45°

Pokládat na palety

Napnout a zafixovat!

Zafixovat!

• minimálně 36 měsíců UV-stabilní

• odolná proti větru – nenafukuje se a díky tomu nedochází 
k tzv. „plachtění“

• díky svým vlastnostem proti mechanickému poškození je 
odolná proti roztržení, proražení a velmi pevná v tahu

• balíky a vlies pokládat ve směru větru

• směr švu: podélná a příčná osa

• Vlies musí být napnutý pod úhlem 45° – tento úhel 
zaručuje stékání vody a současně umožňuje průchod 
vlhkosti pro zabránění kondenzace vody a následného 
vzniku plísní na povrchu materiálu. Zároveň dobře 
odolává i mechanickému poškození

• doporučujeme pod balíky umístit například palety, aby 
nedošlo ke kontaktu s půdou

• vlies napnout a zafixovat (vyvarovat se záhybům)

• Zakrývat pouze suchou slámu a seno. V případě špatného 
skladování balíků není zaručen správný efekt a nebude 
převzata žádná zodpovědnost!

• Při bouři či silném dešti podle definice meteorologické 
služby (DWD) může dojít k protečení! Suchost balíků v 
tomto případě není plně zaručena

• Důležitá poznámka: pro zajištění správného skladování 
dbejte na dodržení pokynů při zakrývaní stohu. Vyhněte 
se kontaktu s produkty které obsahují síru, měď, železo 
nebo chlór. Produkt není vodotěsný a nehořlavý. V 
případě nesprávného použití nebo špatného zacházení 
nebude převzata žádná zodpovědnost.

Návod k použití

Vlies k zakrytí balíků slámy  
a sena

• chrání balíky sena a slámy před nepříznivými vlivy počasí 
a znečištěním, např. ptačím trusem

• netkaná opakovaně použitelná prodyšná krycí textilie s 
gramáží (160 g/m²)

• velmi stabilní při mechanickém zatížení – odolná proti 
roztržení

• vodoodpudivá

• UV stabilizace – zajišťuje dlouhou životnost  
(delší životnost než u klasické plachty)

• z PP-vláken, bez lepidel a chemických prostředků

• při větrném počasí se materiál nenafukuje (efekt plachty), 
ale naopak zůstává stabilně přilnutý k jeho povrchu

• lehká manipulace

• prodyšná - díky svým vlastnostem umožňuje skladovaným 
produktům „dýchat“

• barvou pasuje do přírody

• velikosti:  9,8 m x 12,5 m 
9,8 m x 25,0 m


