
Sun Selector™
fóliaház fedés:
helyes út, a magasabb
terméshozamokhoz
Sun Selector™ fóliák nagyon fejlett technológiát, 
magas minőséget és hosszú élettartamot képviselnek. 
Sokrétegű, foto-szelektív fóliák, különböző nővényház, 
termesztő berendezések, fóliaalagutak fedésére.

A Sun Selector™ fóliák ötvözik magukban a kimagasló 
mezőgazdasági kutatási eredményeket és 40 év 
műanyag feldolgozás során szerzett mérnöki tudást, 
tapasztalatot így biztosítva önnek a műszakilag egyedi 
és gazdaságilag attraktív agro-fóliákat. A ko-extrudált 
sokrétegű  technológia és a gondosan megválogatott 
adalékanyagok erős, speciális tulajdonságokkal 
rendelkező, sokoldalúan használható, magas 
fényáteresztő fóliát biztosítanak. A Ginegar az első 
cég a világon, amely 5 rétegű koextrudált technológiát 
vezetett be a Sun Sun Selector™ fóliák gyártása során. Ez 
a technológia lehetőséget ad, hogy a Ginegar a speciális 
tulajdonságokkal rendelkező agro-fóliák  teljes skáláját 
kínálja.
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Ginegar Plastics 
Products Ltd.
A Ginegar Izrael legjelentősebb mezőgazdasági 
fólia fejlesztő és gyártó cége. A Ginegar 
agro-fóliák piacvezető termékként 
szerepelnek a köztudatban, széles 
körben elismerten használatosak 
termesztő berendezések külső fedésére, 
fóliasátrakhoz, és talaj takarás, talaj 
fertőtlenítési megoldásokhoz. Fóliáink 
egyedülálló összetétele, mechanikai, 

optikai és hőháztartási jellemzői 
kiemelkedően magas élettartamot, 

könnyű felhasználhatóságot, nagyfokú időjárás 
ellenállóságot, szabályozott fényáteresztést, 
jobb szennyeződéseknek való ellenállást és 
alacsonyabb kártevő aktivitást biztosítanak. A 
Ginegar kutató fejlesztő mezőgazdász és mérnők 
szakembergárdája folyamatos támogatást 
nyújtanak önnek és kész megoldásokat kínálnak 
bármely növény kultúra, bármely klíma alatti 
sikeres termesztéséhez. A Ginegar a világ 60 
országába exportálja termékeit.

Középen V alakban hajtott: főleg növényház 
fedésekhez
Méretek: 2-8 m széles

Belső oldal
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Belső oldal
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Belső oldal

Egyszer W alakban középen hajtott:
főleg növényház fedésekhez
Méretek: 4-7 m széles

Duplán W alakban hajtott: főleg növényház 
fedésekhez
Méretek: 8-16 m széles 

C alakban hajtott: főleg növényház fedésekhez
Méretek: 8-16 m széles
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Az ön Ginegar szakkereskedője:



A Sun Selector™ fóliák széles és egyedülálló skálája hosszú 
távú, optimalizált és költségtakarékos megoldásokat, az 
adott növénykultúra és klimatikus viszonyoknak legjobban 
megfelelő növényház fedést garantál önnek

Kezelési tájékoztató a
Sun Selector™
növényház fedő fóliákhoz

Általános információk
• A Sun Selector™ fóliákat fekvő helyzetben, sima 

felületen, védett, árnyékos helyen tároljuk.
• Felhúzáskor mindig vágjunk le és őrizzünk meg egy 

0.5m2-es fólia darabot az összes azonosító jelzéssel 
együtt!

• A Sun Selector™ fóliák nem érintkezhetnek nem PE 
alapú műanyagból készült más műanyag részekkel 
pl. PVC alapú elemek, ragasztó szalagok. Ezek a 
fólia idő előtti gyors elöregedését generálják.

• A Thermal (hővisszaverő, hőszigetelő) tulajdonságú 
fóliákat felhúzás előtt sem tekercsben, sem 
kiterített formában ne hagyjuk a tűző napon mert 
megéghetnek, megolvadhatnak. Ezeket a fóliákat 
minél gyorsabban fel kell húzni és rögzíteni a házon. 

A váz előkészítése
1. A fa és egyéb penészgomba hatásának kitett 

részeket kezeljük (nem olaj és nem szerves oldószer) 
hanem vizes alapú penészgomba ellenni impregnáló 
szerrel. 

2. Ellenőrizzük a váz, tartó, feszítő szerkezet stabilitását, 
szilárdságát, a hibás, törött részeket cseréljük ki.

3. Ne használjunk semmilyen PVC-ből készült elemet. 
Cseréljük ki ezeket pl. alumíniumra.

4. A fóliával érintkező minden felületet fém, fa, 
műanyag kiálló részt simítsunk le és tekerjünk be PE 
alapú fóliával.

5. Minden a fóliával érintkezésbe kerülő fém, fa részt 
fessünk le fehér színű, jó minőségű, akril alapú, 
diszperziós festékkel.

A Sun Selector™ fóliák felhúzása
1. A sokrétegű fóliáknál felhúzás során fontos 

ellenőrizni, hogy a fólia megfelelő oldala nézzen 
kifelé és befelé! 

2. A helyes felhúzás segít a sérülések és szakadások 
megelőzésében.

 Javasolt kiterítési, felhúzási módszer: helyezzük a 
hengert a gerinc tetejére, és tekercseljük ki a ház 
hosszában. (Más módszer nem javasolt.)

3. A fóliát kora reggel húzzuk fel (alacsony hőfok, 
szélmentes időjárás).

4. A fóliát egész hosszában és szélességében igazítsuk 
el és feszítsük meg. Újból feszítsük meg a fóliát 
miután hosszában és keresztben is a megfelelően 
felfeküdt. Gondoskodjunk a fólia szabályos, 
megfelelő rögzítéséről. 

5. Azonos munkamenetben installáljuk a függönyöket, 
elválasztókat, tető és oldal ablakok, ajtók fedését is.

Felhúzás után
Fontos! Fehér, akril alapú, diszperziós festéket 
használva fessünk le 20 cm széles csíkokat a fólián 
mindenütt, ahol a fólia érintkezésbe kerül a szerkezeti 
részekkel (bordák, oldalak, stb.) Ne felejtsük ez a 
kezelés nagyon fontos a hosszú élettartam biztosítása 
érdekében.

Folyamatos karbantartás
1. Azonnal javítsunk ki minden szakadást, 

nyílást a fólián PE műanyag fóliákhoz javasolt 
ragasztószalaggal.

2. Ellenőrizzük és feszítsük meg a fóliát amikor csak 
szükséges. Főleg évszakok változásakor, erős szeles 
időjárást követően.

3. Az árnyékoló hálók sérüléseket okozhatnak ha 
érintkezésbe kerülnek a fóliával. Ezért ezeket 
magasan a fólia alatt/felett oszlopokra erősítve 
feszítsük ki.

Növényvédő szerek alkalmazása
A kijuttatott permetező szerek (főleg a kén 
tartalmúak) megrongálhatják a fóliát és korai 
meghibásodásokhoz vezetnek. Ezek használatakor 
ügyeljünk arra, hogy ne érintkezzenek a fóliával.

A termékeinkre vonatkozó garancia ás 
jótállás csak a fenti utasítások

betartása esetén érvényes!

A különböző fajta 
növényház, alagút fedő 
fóliáink 5 fő csoportja:

	 Suncover – külső fedő fólia, UV sugárzás   
 általi, idő előtti elöregedés gátlóval.

 Driplock – külső fedő fólia, UV
 védelemmel, plusz cseppmentes Anti Drip  
 tulajdonsággal.

 Suntherm – Thermal, hősugárzás
 visszatartó külső fedő fólia UV    
 védelemmel.

 Sunsaver – Thermal, hősugárzás
 visszatartó külső fedő fólia UV védelemmel
 plusz cseppmentes Anti Drip
 tulajdonsággal.

 Overwinter – külső fedő fólia, UV 
 védelemmel egy szezonra.

A Sun Selector™
Cover Films növényházak 
és fóliasátrak illesztéséhez

Használjuk az alábbi módszert ha a 
fóliát egy egyedi ház/alagút méreteihez 
szeretnénk igazítani
1. 8 méternél kisebb fesztávú szerkezetnél, 

használjunk fesztáv szélesség + 1 m méretű fóliát. 
2. 8 métert elérő vagy meghaladó fesztávú 

szerkezetnél használjunk fesztáv szélesség + 1,5 m 
méretű fóliát.

3. Fóliasátraknál a földelő árok miatt számítsunk még 
plusz 1,5m ráhagyást szélességben. 

4. A fólia hossza minimum 5 méterrel meg kell hogy 
haladja a váz hosszát.

5. Függönyöknél a függöny szélességéhez 50-70 
cm-t számoljunk pluszban a felszereléshez. A fólia 
hosszának meg kell egyeznie a növényház hosszával.

Főbb Sun Selector™
tulajdonságok

Fényáteresztés
A fénysugárzás összetétele jelentős hatást  
gyakorol haszonnövényeinkre
és azok kártevőire és kórokozóira is. 

• A Sun Selector™ válogatott hullámhosszú 
fényáteresztést biztosít első sorban a jobb, szebb. 
produktívabb növények érdekében

• A Sun Selector™ Anti-Virus jobb minőségű termést 
biztosít mivel hatásos védelmet nyújt a betegségek, 
kórokozók ellen a jobb termés érdekében.

• A Sun Selector™ Nectarine javítja növényeink 
levelének, virágjának, termésének színét.

Szórt fény
A Sun Selector™ fényszórási tulajdonságai 

nagyban javítják a növények fotoszintézisének 
hatékonyságát azáltal, hogy finoman szórt fényt 
juttatnak a növény zöld részeire.

• Ez különösen fontos a magasra növő, futó, támrendszer 
mellett nevelt, önárnyékoló növények esetében.

Cseppmentes tulajdonság (Anti Drip)
A fólia felületi feszültségének speciális AD adalékokkal 
való növelésével kimagasló pára vízcsepp mentességet 
biztosítunk, ezáltal is növelve a fényáteresztést, illetve 
csökkentve a lecsöpögő víz növényekre gyakorolt 
káros hatását 

Páramentes tulajdonság (Anti Mist)
A pára mentességet biztosító adalékanyag minimálisra 
csökkenti a pára köd képződést a fólián belül, hasonlóan 
a cseppmentes tulajdonságnál leírtak szerint.
•  A SUNSELECTOR Anti Mist fólia
 Csökkenti a levélbetegségek kialakulásának 

veszélyét.
•	 A	SUNSELECTOR Anti Mist fólia Már a kora reggeli 

órákban is maximális fényáteresztést biztosít.

Thermal tulajdonság (hőmegtartás, 
hővisszaverés)
•	a	Sun	Selector™ I.R. fóliák védenek a légkörbe 

visszasugárzó jelentős hőveszteségtől.
• Sun Selector™ I.R. fóliák használata magasabb 

lomb átlaghőmérsékletet és szárazabb növényeket 
eredményez.

• Sun Selector™ I.R. fóliák csökkentik a fagysérülések 
megjelenésének veszélyét is. 

• Sun Selector™ I.R. fóliák használatával jelentős 
fűtési költség-megtakarítást érhetünk el 

A rovargátló (Anti Pest) – vírusgátló 
(Anti Virus) tulajdonság
Azon speciális adalékanyagaink melyek a PE fólia 
UV fény egy bizonyos részének áteresztését gátolják 
különleges tulajdonsággal ruházzák fel a fóliát.
A Sun Selector™ Anti-Virus fólia tulajdonságai:
• Jelentősen csökkenti a különböző rovarok 

kártételét.
• Lényegesen csökkenti a rovarok által terjesztett 

vírusos eredetű elváltozások, betegségek 
megjelenését. 

• Nagyban csökkenti a levélbetegségek elterjedését 
pl. Botrítis. 

• Lényegesen kevesebb növényvédőszert kell 
használnunk.

• Lényegesen csökkennek az olyan kellemetlen 
elváltozások, mint pl. a rózsáknál a szirom 
lefeketedés.

A szennyeződés taszító (Anti-Dust) 
tulajdonság
Ez a tulajdonság segít meggátolni a szennyeződések 
felhalmozódását a fólia külső felületén. 
A fejlett 5 rétegű fólia technológia lehetővé teszi 
szenny és por taszító adalék alkalmazását az ötödik, 
külső rétegben. A felső, külső réteg kimondottan 
a finom szenny, por taszítás céljaira lett egyedileg 
kifejlesztve.

A fő csoportok további felosztása:
• Fényáteresztés foka: fény szórás/
 áteresztőképesség
• UV szűrés, védelem foka - sztenderd,
 blokkoló vagy UV áteresztő fóliák


