
Hoofd- en barrière onderfolie Hoofd- en barrière onderfolie 
op één rolop één rol
Hoofd- en barrière onderfolie Hoofd- en barrière onderfolie 
op één rolop één rol

silotwin® 
barriere

Dubbel houdt beter!



silotwin® barriere
silotwin® barriere folie hoofd- en 
onderfolie worden gescheiden of 
afzonderlijk van elkaar opgevouwen 
en dan samenopgerold op één kern. 
De silotwin® barriere wordt slechts 
in één keer over de silo getrokken. 
Om dit doel te bereiken, beide folies 
dan op de hoeken of de zijkanten 
beetpakken en tegelijkertijd uit el-
kaar trekken. 

De silotwin® barriere kan het volgende:
•  eerst zorgt het voor een goede 

fermentatie, tot de kuil stabiel is
•   dan zuigt de onderlaagfolie zich 

vast aan de kuil, als gevolg van de 
afnemende CO2 in de kuil (zuigef-
fect)

•   met 0 - 3 cm3 per m2 per dag 
overtreft de silotwin® barriere de 
DLG-waarde van 250 cm3/m2/dag 
10 voudig

•   schimmels en gisten krijgen zon-
der zuurstof niet de mogelijkheid 
zich te ontwikkelen, op deze ma-
nier blijft het kuilvoer veel stabie-
ler na opening

•   stabiel kuilvoer is voedzamer en 
gezonder

•   stabiel kuilvoer bevat minder my-
cotoxinen

•  elastisch, gasdicht, aanzuigend 
en tegelijkertijd sterk, de perfecte 
folie voor het perfecte kuilvoer

bij koop een afrolbeugel gratis te leen

 140 µ voor een optimale bescherming

 extreme gasdichtheid (0 - 3 cm³ per m² per 24 uur)

 duidelijk minder schimmels en gisten

 geen lasnaden

 eenvoudig neer te leggen

 zuigt zich goed aan de bovenkant van de kuil vast

 bovenfolie zwart-groen (bovenkant groen)

 uitleg op elke rol

 elastisch en belastbaar

Beschikbaar in de  
volgende breedten: 

8, 10, 12 m

x 75 m
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 m

x 150 m
14, 16, 18, 20, 22 m

x 300 m
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Inkuilmiddelen

 snelle en veilige pH-waardedaling

  breed scala aan toepassingen: gras, maïs, klavergras en GPS  

vanaf 30 % droge stof

  vermindert het verlies  

aan droge stof

  verlengt aerobe  

stabiliteit na het openen

 gemakkelijk oplosbaar
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Zusatzstoff e 

Silierzusatzstoff e:

1k1009 Pediococcus pentosaceus (DSM 14021) 

min. 5 x 1010 KBE/g, 

1k20738 Lenti lactobacillus buchneri 

(vorher Lactobacillus buchneri) (DSM 22501) 

min. 5 x 1010 KBE/g 

Trägerstoff : Maltodextrin

Lagerung/Haltbarkeit 

Lassen Sie den Beutel nicht über einen längeren 

Zeitraum geöff net liegen. Die Haltbarkeit des 

ungeöff neten Beutels beträgt 12 Monate 

bei Lagerung +4 °C, 18 Monate bei -18 °C ab 

Produk� onsdatum (DOM).

Sicherheitshinweise 

Die Verwendung von Mundschutz und 

Handschuhen wird empfohlen.

Zulassungsnr. Hersteller: α CZ800461-01

Gebrauchsanweisung 

Für Gras > 30 % TM, Grünroggen, Mais < 35 % TM, 

Getreide-GPS.

Ein Beutel reicht für 100 Tonnen Siliergut (1,5 g/t). 

Pulver in kaltem Wasser im Verhältnis 1 : 10 

aufl ösen und Lösung gut schü� eln. Je nach 

Dosiergerät mit 0,01 - 2 Liter Wasser dosieren.

Die angemischte Lösung muss innerhalb von 

spätestens 48 Stunden verbraucht werden.

harvest INTERNATIONAL® duo VORMISCHUNG mit Silierzusatzstoff en für alle Tierarten

Chargennr. und DOM (Herstelldatum): 

siehe Beutel

Ne� ogewicht: 150 g

71
82

43

Kuilzakken

 geweven sluitingskoord

 zorgvuldig omgezoomd op de kanten

 grip/draaglus zelfkanteling

	stevige,	hoogwaardige	monofilamentstof

 7 jaar UV-garantie

  handig voor losse vulling (2/3)

Dekzeilen
 7 jaar UV-garantie

 220 g/m²

 lussen voor eenvoudig gebruik

 zorgvuldig omgezoomd op de snijkant

 ingenaaid etiket in alle 4 de hoeken

silo-safeline

 eenvoudig gebruik

 voor alle kuilzakken met draagriem

 geen gevaar voor beschadiging van de folie

 betere zuurstofbarrière, veilige barrière

Barrièreslang
 rol van 50 m lang

 7 jaar UV-garantie

  opening voor het inbrengen van alle gangbare kuilzakken  
om de 2 meter
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5. Beschermnetten op de kuil leggen. 

6. silotwin® barriere moet aan de randen voor-
zichtig dicht gemaakt worden met kuilzakken, 
zodat er geen zuurstof in de kuil kan komen.

Zelfs nu mag de folie niet “strak”  
getrokken worden – dit helpt niet,  
maar schaadt de kuil!

8. De stabiliteit van het kuilvoer tijdens het 
uitkuilproces wordt beslissend beïnvloed door 
de verwijderingstechniek. Daarom moet het 
snijvlak glad zijn en de verdichting intact blijven! 
Het begrip aansnijdvlak heeft wat met snijden 
te maken – en dat met een goede reden.

Elke 3 - 5 m moeten er barrières van kuilzakken
gelegd worden. In tegenstelling tot banden 
zijn kuilzakken, ondanks hun hoge gewicht 
op een klein oppervlak, zeer flexibel en 
voorkomt zuurstof intrede na het openen van 
de kuil. silo-safeline of jbs barriereschlauch – 
barrièreslangen voorkomen dat de kuilzakken 
wegglijden op de hellingen.

7.

De barrièreonderfolie en de hoofdfolie worden 
tegelijkertijd over de kuil getrokken.

3.

Na het uitrollen ongelijkheden van het opper-
vlak en de randen glad strijken. Zo snel mogelijk 
beginnen met het uitleggen van de folie.

1.

Wanneer de folie over de vloer wordt getrok-
ken of opgerold wordt, kunnen kleine stenen 
of andere scherpe voorwerpen de folie be-
schadigen, zelfs al voordat je het uitlegt!

2.

De silotwin® barriere wordt in het midden van de 
silo over de hele lengte van de silo uitgelegd. 

De onderfolie met de door-
schijnende barrière onder-
folie ligt altijd aan  
de onderzijde van  
de hoofdfolie/ 
bovenfolie.

Handleiding

Om de silotwin® barriere optimaal aan de kuil 
te laten aanpassen en bij het lopen over het 
kuil oppervlak geen schade veroorzaakt wordt, 
raden wij bij sterke wind aan de folie te fixeren 
op de bepaalde punten.

4.

Als je zand met de voorlader op de kuil doet trekt 
het de folie naar beneden en past de folie zich 
niet meer aan het kuiloppervlak aan. Daarnaast 
kan de folie dan ook beschadigd raken, waardoor 
zuurstof bij het voer kan komen. De folie moet 
ook niet te “strak” getrokken worden echter 
moet het flexibel blijven en verlegd worden. Als je 
over de silo loopt moet het nog kunnen meewer-
ken en ruimte hebben om het fermentatieproces 
/ conserveringsproces plaats te laten vinden!


