
15 dni 
kasneje

Sealplus® folija je trenutno 
najboljša folija s kisikovo bariero 
na trgu . 

• Sestavljena  iz 7 plasti , izdelana 
iz 100% originalnih , še 
neuporabljenih surovin, ki 
zagotavljajo  izjemno  trpežnost.

• Zahvaljujoč uporabi EVOH 
komponent, prevzetih  iz živilske 
industrije,  je propustnost kisika 
manjša od 10 cm³/m²/24h ,v 
primerjavi  s 1000 cm³/m²/24h  
pri klasični foliji.

• Formula za izdelavo je 
patentirana.

• Izgube suhe snovi v prvem  
zgornjem metru  mase v silosu 
se zmanjšajo do 50% 

• Boljši okus, boljša   konzumacija
• Rezultati  potrjeni z neodvisnimi  

raziskavami  na terenu 
• Tanjša folija pomeni manj 

plastike in obremenitev okolja, 
ter lažje delo.

Sealplus® na voljo v treh 
debelinah:
• 45µm
• 55µm z UV zaščito
• 80µm z UV zaščito

• Kljub debelini 80µm folija 
zagotavlja „efekt  vakuuma“  v 
stiku s površino mase v silosu.

• Tanka in lahka, a bistveno bolj 
trpežna od običajne 
konvencionalne  folije za 
pokrivanje silosov

FOLIJA Z IZJEMNO STOPNJO 
NEPREPUSTNOSTI KISIKA 

TEST:Vakuumsko
pakirane banane Rezultati

7
Plasti



Ključna je izbira  najustreznejše  folije z minimalno stopnjo 
prepustnosti kisika , prikazanih v v cm³/m²/24h.
Sealplus® folija je rezultat dolgoletnih raziskav in razvoja  na področju 
plastičnih embalaž in folij. Proizvajalec folije  2GAMMA je  podjetje, 
specializirano za proizvodnjo embalažnih folij za uporabo v živilski 
industriji.
Sealplus®folija mora biti nameščena natančno, zaradi majhne teže in 
debeline je tudi bolj prijazna pri vsakdanjem delu. Že uporabljena folija 
iz lanskega leta  se lahko uporabi  za stensko folijo naslednje leto.

« Zahvaljujoč SEALPLUS  
foliji in  koceptu „Velitex

„smo rešili problem 
zaščite in obtežitve , 
povsem smo izločili 

pnevmatike in odpravili 
tveganje  prisotnosti 

kovinskih tujkov v silaži»
SCEA Leroy frères, Eure 

(27) « Folija Sealplus® 80µm se 
izjemno hitro in natančno 

prileže in prilagodi  površini 
mase silaže , pokrivanje  

silosa je zelo hitro in 
enostavno, vsakodnevni 
odvzem pa preprost in 

veliko lažji »
EARL Peillon, Saint Paul en 

Jarez (42)

Izumitelj kisikove bariere za zaščito silaže
Uporabljen produkt za 

pokrivanje Debelina v mikronih(µm) Stopnja prepustnosti kisika v cm³/m²/24 h

SEALPLUS 45 ali 55 < 10
SEALPLUS 80 <3

Podfolija +  običajna 
konvencionalna folija 40 + 150 250

Običajna konvencionalna 
folija 150 ali 180 1000

Razpoložljive dimenzije Širina: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 m ;      Dolžina od 50 do 300 m


