
WHEN EXCELLENCE
MATTERS
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•  Zakres dostępnych szerokości od 8 m do 16 m

•  Nawet 100x lepsza bariera tlenowa w porównaniu do zwykłych folii

•  Zrównoważona koncepcja produkcji (oszczędność zasobów,  

niski ślad węglowy, folia w 100 % nadaje się do recyklingu)

•  Łatwa aplikacja na pryzmie lub silosie  

(mniejszy ciężar, nie wymaga zastosowania folii podkładowej) 

•  Najwyższa wytrzymałość  

(znakomita odporność na przebicie i rozciąganie)

Folie barierowe e7 nowej generacji  
wytwarzane w technologii 7-warstwowej

PLUS  
WYJĄTKOWO 

SZEROKIE FOLIE

NAWET DO 30 M  
OD JESIENI 2021
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RKW Agri GmbH & Co. KG
Rossbacher Weg 5

64720 Michelstadt | Germany

T +49 (0)6061-77-278

rkw-group.com

RKW Hyplast NV
Sint-Lenaartseweg 26 | Kluis Z1 1340

2320 Hoogstraten | Belgium

T +32 (0)3-340-25-50

agriculture@rkw-group.com

Warstwa 1 Światłoszczelna folia czarna

Warstwa 2 Większa odporność na rozciąganie

Warstwa 3 Zwiększenie elastyczności

Warstwa 4 Bariera tlenowa z EVOH

Warstwa 5 Poprawa plastyczności

Warstwa 6 Większa odporność na rozerwanie

Warstwa 7  Folia biała / stabilizator UV  

18 miesięcy (120 kLy) Europa Środkowa 

12 miesięcy (120 kLy) w przypadku 

regionów o większym nasłonecznieniu

Wysokie walory użytkowe dzięki niezrównanej trwałości i odporności

Nawet 100-krotnie wyższa  

skuteczność bariery tlenowej* 

• Zachowanie wartości odżywczych

• Redukcja strat kiszonki 

•  Wydłużony okres składowania  

zakiszonego materiału 

* w porównaniu do standardowych folii silosowych firmy RKW

Maksymalnie zrównoważony produkt

• Generuje mniej odpadów w procesie produkcji

• Nie wymaga osobnej folii podkładowej 

• W 100% nadaje się do recyklingu

Wyjątkowo lekkie i łatwe w aplikacji folie barierowe. 

Dostępne w różnych rozmiarach: szerokości od 8 do  

16 m oraz długości od 50 do 400 m.

• Kiszonki, kukurydza, wysłodki buraczane, młóto i wiele innych

• Dla użytkowników pragnących zmaksymalizować wydajność 

• Długoterminowe składowanie substratów dla biogazowni

Wynik ≥ 750 g w teście Dart Drop gwarantuje doskonałe parametry 
mechaniczne i optymalne użytkowanie

Odporność na rozciąganie na poziomie 38 MPa zapewnia  
wysoką wydajność 

RKW e7 – folia barierowa o zwiększonej wydajności

Ultra szczelna  
bariera tlenowa  
zapewnia lepszą  
jakość kiszonki

Znakomita odporność na przebicie i rozciąganie*

Folie o zróżnicowanej długości i szerokości, przeznaczone do różnych zastosowań

Więcej 
informacji
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Polydress® FarmGuard 
100µm / 4mil

Folia standardowa 
100µm / 4mil

Folia standardowa 
125µm / 5mil

Folia standardowa 
150µm / 6mil

Odporność na przebicie – test Dart Drop* 

+275%
+88% +50%

Odporność na rozciąganie* (MPa)
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Polydress® FarmGuard 
100µm / 4mil

Folia standardowa 
100µm / 4mil

Folia standardowa 
125µm / 5mil

Folia standardowa  
150µm / 6mil

+90% +50% +65%


