
                                                                                                                                                                                             -- DCM –  

- TEXTILE SI FOLII AGRICOLE- Prelata PROFI AGROTEXTIL 140  pentru protectia sirelor de fan si a cerealelor ...                                                                                                                           ..... .... ...                                         
-                                                                                                                                                                                                                                  ----                                                     

 

www.dcmzootehnie.com                         info@dcmzootehnie.com                  tel/fax:  0264 415 595                tel:  0766 425 442 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelata speciala PROFI AGROTEXTIL 140 
 
• este un material din fibre sintetice,  de tip impaslitura, foarte rezistent 

format din două laturi diferite: partea aspra și partea netedă:  
-> partea aspra este partea interioară a țesăturii și se așază pe balotii de paie,  
ceea ce ajută la o mai buna fixare  

-> partea netedă (partea exterioară) ajută ploaia să alunece 
• conceputa special pentru protectia sirelor de fan, paie si depozite 
de cereale: impotriva mucegaiului, pasarilor si altor factori 
• lasa aerul sa treaca, asigurand astfel o ventilatie permanenta si   
 evitand astfel formarea condensului si a mucegaiului  
• mai putin sensibila la vant decat foliile sau alte tesaturi sau prelati 
• rezistenta indelungata 
• un mod excelent de pastrare a balotilor de fan pe orice vreme 
• mentine calitatea fanului si paielor pe parcursul iernii 
• ofera protectie impotriva factorilor de poluare  
• culoare verde 
• greutate cca 140 g / mp 
 
 
Prelata Profi Agrotextil 140 se utilizeaza dupa cum urmeaza : 

 
• sira de paie sau fan se face conform schitelor din imaginea alaturata 
• varful sirei trebuie sa aiba obligatoriu un unghi de min. 45º 
• in mod ideal, primul rand de paie trebuie așezat pe paleți, ceea ce ajută la 
 trecerea aerului. 
• valurile de prelata se suprapun contrar directiei vantului (pentru  
a nu intra vantul sub ea)  
• este foarte important ca țesătura să fie întinsă foarte bine,  
astfel încât să se evite pete pe care se poate colecta apa 
• prelata este de obicei fixată pe balotii de fan si paie cu pini speciali, 
 benzi adezive speciale (banda cu scai) sau jos la baza cu saci de nisip.  
 
Cablurile nu sunt recomandate pentru a evita petele create de presiune.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Descriere  Culoare 
verde 

Greutate  
cca / kg buc 

   9,8 x 12,5 m 1  17,15 

     9,8 x 25    m 1  34,30 

   10.4 x 12.5 m 1  18.20 

   10.4 x 25    m 1  36,40 

      12 x 12.5 m 1  21.00 

      12 x 25    m 1  42,00 


