
Naudojimo instrukcijos 

Laikykite „Polybale“ originalioje apsauginėje 

dėžutėje. Laikykite ritės ant jų galų sausoje vietoje, 

kur nėra �esioginių saulės spindulių. Ideali laikymo 

temperatūra yra 20 - 30 ° C. 

Laikykite ri�nius apsauginėje pakuotėje ir prieš 

naudodami įsi�kinkite, kad jie yra kambario tem-

peratūros. A�darykite ri�nius ir tvarkykite juos 

atsargiai, kad nepažeistumėte. Ri�nėlių kraštai turi 

bū� ypač apsaugo�. Uždenkite ri�nius, kurie lieka 

ant įvyniojimo medžiagos, kad apsaugotumėte juos 

nuo drėgmės. Ritės turi bū� naudojamos įsigijimo 

metais. 

Ritės iš jų apsauginės pakuotės turėtų bū� išimamos 

�k prieš pat naudojimą. A�darykite dėžutę naudoda-

mi pateiktą a�darymo juostelę. Rodyklė ant dėžutės 

rodo vyniojimo kryp/. 

Įtempimo įtaiso aukš�s turėtų bū� sureguliuotas 

taip, kad rulono ir ritės centras būtų suderin�. 

Apvyniokite ir pritvir�nkite plėvelę pagal naudojimo 

instrukcijas, pateiktas pakuotėje. 

500 mm plėvele galu�nis plėvelės plo�s, išmatuotas 

ant plokščio apvaliojo rulono galo, turi bū� nuo 380 

mm iki 420 mm, o su 750 mm plėvele jis turi bū� nuo 

580 mm iki 620 mm. Jei plėvelės plo�s viršija šias 

ribas, nustokite vynio� ir nustatykite priežas/. Įsi�-

kinkite, kad įtempimo įtaiso ri�nėliai yra reguliariai 

valomi pagal vyniojamojo popieriaus gamintojo 

instrukcijas. 

Įsi�kinkite, kad sutapimas yra bent 50%. Pa�krinkite, 

ar kiekvienas sluoksnis apima bent pusę ankstesnio 

sluoksnio. 500 mm ir 750 mm plėvelės turėtų per-

sideng� a��nkamai mažiausiai 21 cm ir 31 cm. Ant 

visų paviršių uždėkite mažiausiai 4 plėvelės sluok-

snius. Kai MS lygis viršija 50% arba vyniojant 

kvadra�nius rulonus, turi bū� bent 6 plėvelės sluok-

sniai. 

Pasirūpinkite, kad įvyniotojo pjovimo mechanizmo 

ašmenys būtų švarūs, kad įvyniojus plėvelę būtų 

švarus pjūvis, išvengsite ilgų plėvelės dalių. 

Pasirinkite gerai nusausintą vietą, atokiau nuo gyvat-

vorių, medžių, atvirų vietų ir vandens kelių. Suvyni-

okite rulonus iškart po įvyniojimo ir per 12 valandų. 

Niekada nenaudokite girios. Ryžių nestatykite 

aukščiau kaip trys. Rulonus, kuriuose yra mažai DM, 

reikia laiky� �k viename aukštyje. Nedelsdami paša-

linkite žalą. 

Uždenkite krūvą saugiu �nklu žemės lygyje, kad 

apsaugotumėte nuo paukščių. Tinklą laikykite taip, 

kad jis �esiogiai nesiliestų su rutulių viršu�ne dalimi. 

Jei reikia, galvijų krūvas apsaugokite tvora. Reguliari-

ai �krinkite akumuliatorių ir nedelsdami pašalinkite 

jo žalą. Ryžius naudokite per 12 mėnesių nuo vyni-

ojimo. 

„Polybale“ yra pūsta, 5 sluoksnių elas�nė plėvelė, specialiai sukurta žemės ūkio silosui. 

„Polybale“ padeda tauso� aplinką: perdirbamų kartono šerdžių ir dėžių. 

Polibilis gaminamas ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 ser�fikuotose organizacijose. 

Kiekvieną ritę galima visiškai atsek�, nes kiekvienoje šerdyje yra unikalus iden�fikavimo 

numeris. 

Instrukcijas ir gaminio garan�ją rasite apsilankę www.polybale.com Polybale.com 
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