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®AGRO WRAP  - jest wysokiej jakości wielowarstwową folią stretch produkowaną metodą wylewu 
(cast) z najlepszej jakości surowców.

®Folia AGRO WRAP , służy do sporządzania sianokiszonek przy zastosowaniu maszyn
do belowania.

Produkt charakteryzują duże właściwości mechaniczne, wysoka odporność na przebicia
®

i rozdarcia. Dodatkowo AGRO WRAP  posiada bardzo dobre właściwości klejące.

®
Folię AGRO WRAP  należy zużyć w terminie do 6 miesięcy od daty nabycia.
Folia utrzymuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty owinięcia beli.

Produkt dostępny jest w kolorach: białym, zielonym i czarnym.

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użycia przed rozpoczęciem stosowania folii 
®

AGRO WRAP . Ze względu że każda metoda produkcji kiszonki przynosi straty, zalecamy 
stosowanie się do niniejszej instrukcji co pozwali w zminimalizowaniu straty w produkcji kiszonki.  

PRZECHOWYWANIE FOLII
Rolki w całości i częściowo zużyte należy przechowywać w oryginalnym kartonowym opakowaniu, 
w ciemnym i suchym miejscu, nie narażone na promieniowane słoneczne i nie korzystne warunki 
pogodowe (ciepło i zimno).  Temperatura przechowywania folii powinna mieścić się w przedziale 
5°C do 35°C. Przed użyciem folie należy sezonować min. 24 godziny w temperaturze 15°C do 
25°C, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kleistości oraz parametrów 
wytrzymałościowych. 

Rekomendowana wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których przechowywana jest folia 
wynosi  od 40% do 75%.

Folie należy przechowywać zawsze w pozycji pionowej, w pomieszczeniach wentylowanych,                
z dala od źródeł ognia oraz agresywnych chemikaliów.

Z rolkami folii należy postępować ostrożnie, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych, otarć, 
obić itp..

15°C

25°C

ACID

R

- INSTRUKCJA OBSŁUGI



BELOWANIE i OWIJANIE
Przed rozpoczęciem owijania należy zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanej owijarki. Ważne 
jest także, aby same owijarki były użytkowane oraz konserwowane zgodnie z zaleceniami 
producenta. Niezwykle istotne jest również zwracanie szczególnej uwagi na urządzenie do 
naciągania folii. Ze względu na dużą lepkość folii, wałek napinający musi być regularnie 
czyszczony. Nie zaleca się stosowania do czyszczenia agresywnych rozpuszczalników. Zużycie 
lub niewystarczające smarowanie mogą prowadzić do nadmiernego naciągnięcia (przeciągnięcia) 
folii. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie następujących czynności:

Nasmarować wszystkie części - zgodnie z instrukcją smarowania przygotowaną przez
producenta owijarki.

Ustawić maszynę wg zaleceń w zależności od szerokości używanej folii, oraz średnicy beli.

Starannie oczyścić rolki naciągu wstępnego z pozostałości wszelkich substancji
(resztek kleju, kurzu itp.).

Położenie rolek naciągu wstępnego powinno być takie, żeby środek rolki folii znajdował się
na wysokości środka beli.

Unikać obić, uszkodzeń mechanicznych podczas przenoszenia i montowania w maszynie
do owijania. Uszkodzenia mechaniczne mogą powodować rozrywanie folii. 

Rolke folii zamontować na maszynie owijającej w taki sposób, aby warstwa klejowa
przylegała do sianokiszonki.

Zaleca się 6 - krotne owinięcie folią beli. Każda kolejna warstwa folii, powinna zachodzić
od 50% do 55 % szerokości na poprzednie warstwy folii, przy naciągu 60% do 70%
dla beli okrągłych.

Aby uzyskać dobrze uformowaną belę, pokos powinien być jednolity pod względem rozmiarów               
i gęstości. 

50%-55%

60%-70%



Po skoszeniu trawy należy ją wstępnie podsuszyć (od 30% do 60%). Wstępne suszenie zwiększa 
zawartość procentową suchej masy, której idealna zawartość wynosi ok. 35%.

Należy formować  jak najbardziej zbite bele o prawidłowym kształcie. Tylko właściwie uformowane 
bele mogą być przechowywane w 3 warstwach.

Po sprasowaniu beli, do jej owijania, nie należy używać materiałów, które mogłyby uszkodzić folię 
np. drutu, sznurka do snopowiązałek, można używać jedynie standardowej taśmy 
polipropylenowej.

Proces owijania, nie należy wykonywać podczas deszczowej pogody, gdyż może to wpływać na 
poziom kleistości folii oraz szczelność powłok kryjących.

Owijanie bali powinno odbyć się w czasie do 2 godzin od procesu balowania, jednak nie dłużej niż w 
okresie do 6 godzin.

Zaleca się odnotowanie daty owijania bali celem kontroli procesu kiszenia. 

UWAGA!!!

Jeżeli zachodzi konieczność przemieszczania owiniętych beli należy robić to ostrożnie, aby 
uniknąć uszkodzenia powłoki folii. Do przemieszczania należy używać podnośników 
przeznaczonych do tego celu. Należy się upewnić, że nie mają one żadnych ostrych krawędzi 
mogących przebić folię. Proces fermentacji zaczyna się niemal natychmiast po owinięciu,                      
w związku z tym najlepiej owijać bele w miejscu składowania. 

Należy pamiętać aby składowane bele:

SKŁADOWANIE

Przechowywać z daleka od środków chemicznych. Nawozy, pestycydy, oleje mineralne
i rozpuszczalniki przyspieszają rozkład folii. Należy bezwzględnie unikać kontaktu tych
chemikaliów z folią.

Powierzchnia, na której bele mają być złożone powinna być równa, sucha i pozbawiona
przedmiotów mogących uszkodzić folię. Nie należy składować beli na paletach.

Bele można składować na zabezpieczonym folią pastwisku, betonowym lub piaskowym
podłożu o ile powierzchnia jest czysta wolna od wystających elementów oraz dobrze
odwodniona tak aby nie zatrzymywała wody. 

Zabezpiecz składowaną folię przed gryzoniami, ptactwem oraz zwierzętami gospodarstwa
domowego.



Nie składować folii owiniętych bali pod drzewami ze względu na możliwość spadające gałęzie 

Bale powinny być zabezpieczone za pomocą siatki.

Zaleca się przechowywanie beli pionowo. Maksymalnie 3 warstwy bel jedna na drugą.

Zaleca się przynajmniej raz w miesiącu (lub po zdarzeniach nadzwyczajnych takich jak silne
burze i wichury) kontrolować wizualnie bale celem wykrycia uszkodzeń mechanicznych
i wprowadzenia stosownych zabezpieczeń. 

W przypadku wykrycia uszkodzeń należy je niezwłocznie zabezpieczyć przy pomocy :

- taśmy odpornej na promieniowanie UV, 
- fragmentem folii odpornej na promieniowanie UV 
- zabezpieczone bele należy zużyć w pierwszej kolejności. 
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UWAGI
®Zużyta folia AGRO WRAP  powinna być poddana procesowi recyklingu materiałowego

(tworzyw polietylenowych) lub energetycznego .

Zaleca się nie mieszanie odpadów z innymi materiałami niż tworzywa polietylenowe.
Znak recyklingowy 4. 

Reklamacje będą uwzględniane tylko w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych folii,
nie wynikających z jej niewłaściwego użytkowania.

W przypadku wykrycia wad należy zaprzestać użytkowania folii i niezwłocznie zgłosić fakt
ten dystrybutorowi. 

Reklamacją podlegają jedyne oryginalnie zapakowane przez producenta folie wraz
z opakowaniem. 

Nadmierne przeciągnięcie folii może spowodować jej pękanie lub zrywanie. 

Reklamacje dotyczące szkód powstałych podczas składowania balotów nie będą
uwzględniane ze względu na wpływ zbyt wielu czynników, które nie mogą być kontrolowane.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować
się z Państwa dostawcą folii.





Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o.
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