
Lietošanas instrukcijas 

Uzglabājiet Polybale oriģinālajā aizsargkartonā. 

Glabājiet ruļļus to galos sausā vietā, kur nav �ešu 

saules staru. Ideālā uzglabāšanas temperatūra ir 20 - 

30 ° C. 

Pirms lietošanas ruļļus glabājiet to aizsargājošajā 

iesaiņojumā un pārliecinie�es, ka �e ir istabas tem-

peratūrā. Atveriet ruļļus un uzmanīgi rīkojie�es ar 

�em, lai nesabojātu tos. Rullīšu malas ir īpaši 

jāaizsargā. Nosedziet ruļļus, kas paliek uz iesaiņoju-

ma materiāla, lai pasargātu tos no mitruma. Spoles 

jāizmanto iegādes gadā. 

Spoles no to aizsargājošā iepakojuma jāizņem �kai 

�eši pirms lietošanas. Atveriet kārbu, izmantojot 

pievienoto atveres sloksni. Bul�ņa uz kastes norāda 

iesaiņošanas virzienu. 

Nospriegošanas ierīces augstums jānoregulē tā, lai 

ķīpas un spoles centrs būtu vienā līmenī. Ap�niet un 

pies�priniet filmu saskaņā ar lietošanas instrukcijām, 

kas pievienotas iepakojumā. 

Ar 500 mm plēvi galīgajam plēves platumam, mērot 

uz apaļās ruļļa plakanā gala, jābūt no 380 līdz 420 

mm, bet ar 750 mm plēvi - no 580 līdz 620 mm. Ja 

plēves platums pārsniedz šīs robežas, pārtrauciet 

ie:šanu un nosakiet cēloni. Pārliecinie�es, ka 

spriegošanas veltņi �ek regulāri iz:rī� saskaņā ar 

iesaiņojuma papīra ražotāja norādījumiem. 

Pārliecinie�es, ka pārklāšanās ir vismaz 50%. 

Pārliecinie�es, ka katrs slānis pārklāj vismaz pusi no 

iepriekšējā slāņa. 500 mm un 750 mm filmām 

jāpārklājas a<ecīgi vismaz par 21 cm un 31 cm. 

Visām virsmām uzklāj vismaz 4 kār�ņas plēves. Kad 

MS līmenis pārsniedz 50% vai iesaiņo kvadrātveida 

ruļļus, jābūt vismaz 6 kārtām plēves. 

Pārliecinie�es, vai iesaiņotā griešanas mehānisma 

asmens ir :rs, lai, iesaiņojot plēvi, varētu izvairī�es 

no plēves garām daļām. 

Izvēlie�es labi nosusinātu vietu, prom no dzīvžogiem, 

kokiem, atklātām vietām un ūdensceļiem. Ap�niet 

ruļļus tūlīt pēc iesaiņošanas un 12 stundu laikā. 

Nekad nelietojiet mežu. Nenovietojiet rīsus augstāk 

par trim. Ruļļus ar zemu DM vajadzētu uzglabāt �kai 

vienā augstumā. Nekavējo�es labojiet bojājumus. 

Pārklājiet kaudzi ar drošu :klu zemes līmenī, lai 

pasargātu to no putniem. Turiet :klu tā, lai tas �eši 

nenonāktu saskarē ar bumbiņu augšdaļu. Ja ne-

pieciešams, liellopu pāļus aizsargā ar žogu. Regulāri 

pārbaudiet akumulatoru un nekavējo�es to sala-

bojiet. Rīsus izmantojiet 12 mēnešu laikā pēc ie-

saiņošanas. 

Polybale ir izpūsta, 5 slāņu elas:gā plēve, kas īpaši paredzēta lauksaimniecības skābbarībai. 

Polybale palīdz saglabāt vidi: pārstrādājamas kartona serdes un kastes. 

Polybale �ek ražots ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 ser�ficētā organizācijā. 

Katru spoli var pilnībā izsekot, pateico�es unikālam iden�fikācijas numuram katrā serdē. 

Norādījumus un produkta garan�ju apmeklējiet vietnē www.polybale.com Polybale.com 
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