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zwrócić uwagę na kierunek szwówzwrócić uwagę na kierunek wiatru
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skos conajmniej 45°

45°

ułożyć na paletach 

naciągnąć i przymocować

przymocować

• stabilność na UV conajmniej 36 miesięcy

• nie stawia oporu na wietrze, dzięki czemu nie ma efektu 
nadymania

• dzięki znakomitym właściwościom mechanicznym 
odporna na rozdzieranie, uderzenia i rozciąganie

• rozkładać od środka z kierunkiem wiatru

• szwy ułożyć wydłuż osi poprzecznej i podłużnej

• aby umożliwić skuteczne odprowadzanie wody z 
bocznych warstw tkaniny, należy układać ją pod kątem 
45°

• zalecamy ułożenie spodniej warstwy balotów np. na 
paletach, w celu uniknięcia kontaktu z podłożem

• włókninę naciągnąć i przymocować (unikać zagnieceń) 

• okrywać tylko suchą słomę, przy nieprawidłowym 
użytkowaniu nie ponosimy odpowiedzialności

• podczas mocnego deszczu wg definicji niemieckiego 
serwisu pogodowego, może dojść do przemoczenia 
włókniny. Wysuszenie może być ograniczone lub 
niemożliwe

• ważna uwaga: aby zapewnić właściwe przechowywanie, 
stosować się do instrukcji. Unikać kontaktu z produktami 
które zawierają siarkę, miedź, żelazo czy chlor. Produkt 
nie jest wodoszczelny i ognioodporny. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu

Instrukcja obsugi

Włóknina do okrywania słomy i zboża

• chroni baloty przed zabrudzeniem, ptasimi odchodami i 
innymi zanieczyszczeniami

• szczególnie ciężki materiał (160 g/m²)

• odporna na mechaniczne obciążenia, nie rwie się

• wodoodporna

• długa stabilność na promieniowanie UV

• z włókien ciętych o wysokiej wytrzymałości, bez kleju i 
wiążących substancji chemicznych

• nie stawia oporu przed wiatren, nie trzepocze i nie ociera 
się o siatkę

• miękkie, giętkie rolki, łatwe w obsłudze

• przepuszcza powietrze

• kolorystycznie idealnie komponuje się z otoczeniem

• dostępne wymiary: 
9,8 m x 12,5 m 
9,8 m x 25,0 m


