ASPERFECT ™

ASPERGEFOLIE

Asperfect thermic PLUS -easy fill- met Anti Condens (code 1)
Transparant-thermische folie met opgesealde zwarte lichtdichte middenbaan voor extra bescherming en
vroegheid. Totale breedte 140 cm. Zwarte lichtdichte baan van 70 cm. Dikte Transparante gedeelte 65 micron.
Dikte zwarte gedeelte 65 micron. Deze baan ligt OP de transparante folie. Rollengte 500 – 1.000 mtr. Of
afgepast op veldlengte. Gebruiksadvies MINSTENS 2 seizoenen, bij juiste toepassing en opslag.

Asperfect thermic -easy fill- met Anti Condens (code 2)
Transparant-thermische folie. Totale breedte 140 cm. Dikte 50 micron. Rollengte 500 – 1.000 mtr. Of afgepast op
veldlengte. Gebruiksadvies 1 seizoen, bij juiste toepassing en opslag.

Asperfect thermic XXTRA BREED 200 -easy fill- met A.C. (code 10)
Transparant-thermische folie. Breedte 2 mtr. Dikte 50 micron. Rollengte 500 – 1.000 mtr. Of afgepast op
veldlengte. Voor afdekking van de ruggen en een gedeelte van het pad. OF; met gebruik van boogjes voor
het vormen van mini-tunnels. Gebruiksadvies 1 seizoen, bij juiste toepassing en opslag.

Nieuw extra brede folie voor op mini tunneltjes

Asperfect thermic XXTRA BREED 220 -easy fill- met A.C. (code 3)
Transparant-thermische folie. Breedte 2.20 mtr. Dikte 50 micron. Rollengte 500 – 1.000 mtr. Of afgepast op
veldlengte. Voor afdekking van de ruggen en een gedeelte van het pad. OF; met gebruik van boogjes voor
het vormen van mini-tunnels. Gebruiksadvies 1 seizoen, bij juiste toepassing en opslag.

Asperfect EASY-FILL zwart-wit 100 micron (code 5)
Zwart-witte folie, de bekende kwaliteit, met gewijzigd easy-fill systeem. Zeker 4-5 seizoenen bruikbaar.
hoogste reflectiewaarde. 140 cm breed, 300 – 1.000 mtr per rol, of afgepast op veldlengte.
T-seal is 2 cm open aan de onderzijde. Breedte van de vulopening is 15 cm.

De

Asperfect EASY-FILL zwart-wit 150 micron (code 6)
Zwart-witte folie, de bekende kwaliteit, met gewijzigd easy-fill systeem. Zeker 5-6 seizoenen bruikbaar. De
hoogste reflectiewaarde. 140 cm breed, 300 – 1.000 mtr per rol, of afgepast op veldlengte.
T-seal is 2 cm open aan de onderzijde. Breedte van de vulopening is 15 cm.

Asperfect STANDAARD

T-tas zwart-wit 100 micron (code 8)

Zwart-witte folie, de bekende kwaliteit, met gepatenteerde T tasjes. Zeker 3-4 seizoenen bruikbaar. De hoogste
reflectiewaarde. 140 cm breed, 300 – 1.000 mtr per rol, of afgepast op veldlengte.

Asperfect STANDAARD

T-tas zwart-wit 150 micron (code 9)

Zwart-witte folie, de bekende kwaliteit, met gepatenteerde T tasjes. Zeker 4-5 seizoenen bruikbaar. De hoogste
reflectiewaarde. 140 cm breed, 300 – 1.000 mtr per rol, of afgepast op veldlengte.

Nieuw 100 micron thermische folie met 100 mu zwart /wit opgesealde baan

Asperfect thermic PLUS -easy fill- met A.C. 100+100 (code 12)
Transparant-thermische folie met opgesealde zwart/witte lichtdichte middenbaan voor extra bescherming en
vroegheid. Totale breedte 140 cm. Zwart/witte lichtdichte baan van 70 cm. Dikte Transparante gedeelte 100
micron. Dikte zwart/witte gedeelte 100 micron. Deze baan ligt OP de transparante folie. Rollengte 500 – 1.000
mtr. Of afgepast op veldlengte. Gebruiksadvies MINSTENS 2 seizoenen, bij juiste toepassing en opslag.

ASPERFECT ™
Productbreedte

:140 cm. (200 of 220 cm bij XXTRA breed)

Kleuren

:Thermisch transparant, met zwarte baan 65/65 micron
:Thermisch transparant ZONDER zwarte baan 50 micron
:Thermisch transparant 100 micron met zwart/wit baan 100 micron
:Zwart-wit lichtdicht hoog-reflecterende witte zijde 100 of150 micron

Andere soorten

:Op aanvraag zijn omgekeerde pockets, en andere breedtes leverbaar

Anti- Condens

:Alle transparant thermische folies zijn voorzien van anti condensadditieven

Reflectiewaarde

:84 % tussen 300 en 780 Nm.

Grondstoffen

:Lineair Low Density Polyetheen
:Gegarandeerd regeneraatvrij

Inkleuring

:Titaandioxyde (witte zijde)
:Zwart type Carbon Black (zwarte zijde)

Gebruiksduur

:Zie prijslijst.
:Uitgedrukt in asperge seizoenen
(Garanties gelden bij eigenlijk gebruik en juiste opslag
en behandeling van de folies.)

Easy-fill principe

:Gepatenteerd systeem van sealen voor gemakkelijk vullen
van de schuin gesealde tasjes.

Nu ook leverbaar op fabrieksrollen a 1000 meter en, in overleg, op afgepaste lengtes.

Alle ASPERFECT ™ Aspergefolies zijn gegarandeerd gemaakt uit eerste
klas lldpe grondstoffen in combinatie met hoogwaardige kleurstoffen en
uv stabilisatoren.
De merknaam ASPERFECT ™ en daarvan afgeleide namen zijn gedeponeerde merknamen van
Oerlemans Plastics bv. Deze merknamen mogen uitsluitend door derden worden gebruikt na
schriftelijke toestemming van Oerlemans Plastics bv.
Alle informatie is met de meeste zorg samengesteld, aan de teksten in dit bulletin kunnen geen
rechten worden ontleend.

