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MIKROP ČEBÍN a. s.
664 23 Čebín 416, Česká republika
www.mikrop.cz
e-mail: objednavky@mikrop.cz

MIKROP Slovensko s. r. o.
Priemyselná 2681/5, 917 01 Trnava
e-mail: objednavky@mikrop.sk

Pro více informací kontaktujte vedoucí regionů a specialisty na výživu skotu nebo:
Bc. David Novotný, vedoucí prodeje konzervace, tel.: +420 727 948 937, e-mail: david.novotny@mikrop.cz

Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015
Společnost MIKROP ČEBÍN a. s., pracuje neustále na vývoji všech výrobků. Prosíme o pochopení, že některé údaje se mohou lišit v závislosti na stáří letáku. Proto tento materiál má pouze informativní charakter. V případě zájmu se obraťte na naše specialisty.

SILÁŽNÍ PLACHTY

150 μm béžovo-černá plachta UV stabilní
Vysoce odolná UV stabilní 9vrstvá plachta s kyslíkovou bariérou (EVOH). 
Plně nahrazuje klasické zakrytí (mikroten+krycí plachta).

80 μm béžovo-černá plachta UV stabilní
9vrstvá UV stabilní plachta s kyslíkovou bariérou (EVOH).  
Velmi lehká a odolná se snadnou manipulací.  
Doporučeno v kombinaci s ochranou síťovinou.

Podkladová folie 45 μm
9vrstvá plachta s kyslíkovou bariérou (EVOH).  
Používaná jako první vrstva pod běžnou PE plachtu.

Plachta na stěny 110 μm
Speciální plachta zaručující optimální uzavření siláže ze stran bunkru.

Měření propustnosti kyslíku plachtami
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PE plachty
Prostupnost kyslíku 

(teplota 23 °C, relativní vlhkost 0 %)
SealPlus 
plachty

45 μm 4 000 5 45 μm

cm3/m2/24 hod 5 80 μm

180 μm 1 000 5 150 μm
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PE plachty
Prostupnost kyslíku 

(teplota 40 °C, relativní vlhkost 65 %)
SealPlus 
plachty

45 μm 12 000 95 45 μm

cm3/m2/24 hod 70 80 μm

180 μm 3 000 48 150 μm

Zátěžové pytle
Vhodné na zatížení plachty, jako náhrada pneumatik,  
především u stěn silážního žlabu.

100%
RECYCLABLE

100%
RECYCLABLE

100%
RECYCLABLE

100%
RECYCLABLE

Skutečně bariérová plachta  
NOVĚ s 9 vrstvami pro nejlepší  
ochranu vaší siláže.
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