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Komposzt takarótextília

TenCate Toptex® komposzt takarófólia a megfelelő eszköz 
optimális komposzt készítéséhez - tökéletes eszköz egy kíváló 
komposzthoz !

		TenCate Toptex® fenntartja az optimális nedves 
           körülményeket 
  TenCate Toptex® víztaszító hatású, véd a nap és a szél okozta   
          kiszáradástól. 

	TenCate Toptex® biztosítja a megfelelő aerob bomlást
         TenCate Toptex® biztosítja a  szükséges gázcserét és azt, hogy  
         optimális hőmérséklet alakuljon ki a rétegek között. 
 
	TenCate Toptex® minimalizálja a csurgalékvíz 
        mennyiségét és a tápanyag veszteséget 
        TenCate Toptex® vízlepergető hatása révén csökkenti a  
        csurgalékvíz mértékét.  

	TenCate Toptex® jelentősen csökkenti a  
        szagkibocsátást
        TenCate Toptex® egy optimális aerob folyamatot támogat,
        így minimumra csökkenthető a szagkibocsátás. 

TenCate Toptex®egy gázáteresztő anyag, 100% polipropilén szálakból 
készül. Toptex is ...
... vízlepergető
... környezetbarát megjelennés (igazolt)
... újrahasznosítható
... kémiailag ellenáll a savaknak és lúgoknak (pH 2 - 13)
... biológiailag ellenáll a mikrobiális bomlásnak és a csurgalékvíznek   
    (VOA & VOC)
... fagyás / olvadás toleráns anyag
... UV-rezisztens speciális UV stabilizáció révén *
            *)  normál  közép-európai k örülmények  között  legalább 3-5  év
 Az élettartalma meghosszabbítható, ha a Toptex az UV sugárzástól 
 védve van, amikor használaton kívül van.  

Kiszerelések
Tekercs hossz: 50 m, Tekercs szélesség: 4, 5 és 6 m
Tekercs súly: kb. 40 / 50 / 60 kg

Ezen adatlap adatai a tudomány  mai  állásának  felelnek  meg  és  új  tudományos  ismeretek 
birtokában  felülvizsgálatra  szorulnak.  Semmilyen  típusú  felelősséget  nem  vállalunk  
különösen  nem  egy  bizonyos 

Your  TenCate Toptex® - Partner

Komposzt Takarótextília

Szerves  hulladékok  hatékony  komposztálása 
minimális  bűz  kibocsátásssal 

Előnyök
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dolga
Öntapadó jegyzet
Please delete "is" word.

dolga
Öntapadó jegyzet
Please delete "a"  word.



Komposzt takarótextília

Ellenőrzött komposzt képződés a szerves 
hulladékok komposztálása során

A komposzt a szerves anyagok átalakulása során humuszban 
gazdaggá válik. Szisztematikus ellenőrzések során kiderült, 
hogy ezek az anyagok a földbe visszajutathatók, kiegés-
zítve a természetes körforgást és a talajjavítást, amelyre 
alkalmazzák.

A cél elérése érekében, szigorú előírásokat és ellenőrzéseket 
kell követni.

Ez magában foglalja a megfelelő nyersanyag kiválasztást, a 
kazlak rendszeres forgatását a levegőztetés érdekében és a 
bomlási folyamat megfelelő útmutatását

Ezért, számos paramétert, mint hőmérséklet, oxigén szint, 
CO2 szint, pH érték, szulfid, nitrit, nitrát és ammónium 
értékeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és ha 
szükséges, akkor állítani (lásd táblázat).

Ezen fizikai jellemzők miatt, a TenCate Toptex® védő 
takaró egy fontos eszköz a megfelelő komposztálási 
folyamathoz!

Bomlás Összetétel

Hőmérséklet [°C]

Weeks
Hőmérséklet és a CO2 a komposztban

Boblási paraméterek
Hőmérséklet:
Nedvesség:
CO2 tartalom:
Oxygen szint:

Komposzt paraméterek
pH érték
Nitrit (NO2):  
Nitrát (NO3):  tél 
   nyár
Szulfid::
Ammónia:

max. 65° C
55 - 60%
max. 20%
> 5%

< 8
nem mutatható ki 
< 100 ppm
< 300 ppm
nem mutatható ki
< 2 ppm

Optimlis körülmények a komposzt kazalban

Világszerte több mint egy évtizedes tapasztalattal 
rendelkezike 

Világszerte bizonyított, hogy a TenCate Toptex® komposzt 
védőtakaró hozzátartozik a mai modern komposztálási tech-
nolgóiához. Számos termelkő alkalmazza ezt a terméket. .

TenCate Toptex® használata az érett komposztra

Számos tapasztalt felhasználó alkalmazza a TenCate Toptex® 
komposzt takarót a legértékesebb termékre: az érett kom-
posztra! Ez egy gazdaságos megoldás és könnyű kezelés. A 
szövet lehetővé teszi a gáz cserélődést, a nedvesség elleni  
védelemet, a komposztot szárazon tartja és morzsolékos 
struktúrát biztosít. Hatékonyan ellenáll a gyomképződésnek. 
Ez a megoldás egy hatékony és gazdaságos megoldás a 
komposzt kültéri tárolására. 

TenCate Toptex® használata nyers trágyára 

A TenCate Toptex® kompszt védő takaró használata kiváló a 
nyers trágya tárolására. 
Tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a tápanyag vesz-
teség jelentősen csökkent a komposzt takaró segítségével. 
Szakmai iránymutatások és a legjobb gazdasági gyakorlat 
ezt a megoldást ajánlja a trágyakazlak takarására kültéri 
tárolásban.

dolga
Öntapadó jegyzet
Please use this sentence. " Kiváló komposzt képződés a szerves hulladékok komposztálása során"

dolga
Öntapadó jegyzet
"kiegész-ítve" Please use this word in this form. 

dolga
Öntapadó jegyzet
The point is missing at the end of this sentence.

dolga
Öntapadó jegyzet
"Bomlási paraméterek". Plese use it.

dolga
Öntapadó jegyzet
"Oxigén szint" Please use it.

dolga
Öntapadó jegyzet
Hetek = weeks. Please use "Hetek" word instead of "weeks".

dolga
Öntapadó jegyzet
Please delete one point.

dolga
Öntapadó jegyzet
"Ez egy gazdaságos megoldást és könnyű kezelést jelent." Please use this sentence.




