
 

 

 

ПРИМЕНА НА ПОЛИЕТИЛЕНСКОТО 
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Иновативни решенија 
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Полиетиленските платна од Пластика Ктирис: Одличен избор за заштита на вашите 

растенија 



Пластика Критис е специјализирана во производство на иновативни покривки за земјоделие со воведување на 7 

слојна и 8 слојна технологија. Врз основа на 50 годишното искуство и обемното истражување дизајниравме 

специјална линија на полиетиленски платна за Северна Македонија. 

Платно за оранжерии 

 TUV 3026 AD TUV 3290 
 

TUV 3296 AF EVO 7527 AC 

 

Дебелина (микрони) 

 

150 

 

125 

 

150 

 

125 

 

150 

 

150 

 

Гаранција (месеци) 

 

18 

 

18 

 

24 

 

18 

 

24 

 

33 

 

Очекуван век на траење (месеци) 

24 21-24 24-33 21-24 24-33 36-45 

 

Пренос на светлина (%) 

89 89 89 90 

 

Дифузија на светлина (%) 

60 60 60 60 

 

Термички ефект 

√ 

 
√ √ √ 

 

Анти капка ефект 

√ 

  

√ 

√ 

 

Анти – замаглување ефект   

√ 

√ 

 

Сулфур/Хлор гранизи (ппм) 
300/80 300/80 300/80 500/100 

 

Нова технологија од Пластика Критис: EVO AC® 8-слојно полиетлиенско платно 

Платната EVO AC® од Пластика Критис се составени од 7 полимерни слоеви плус 8ми слој на 

површината на платното. Осмиот слој е базиран на нано технологија и овозможува анти капка ефектот 

да трае долги години без замаглување. 

EVO 7527 AC® (150 mic.) 

 33 месеци гаранција 

 супер силно 

 Термичко 

 Без капки, без замаглување многу години 

 Повеќе светлина во оранжеријата 

 Помалку собирање на прашина 

EVO 7507 AC® (180 mic.) 

Сите претходни карактеристики и плус: 

 45 месеци гаранција за 180 микрони 

 Подобрена отпорност на пестициди 

 



Дезинфекција на почвата/ Платна за соларизација 

Производ Дебелина 
(микрони) 

Опис 

 

PA1455 

 

32 

 

Непропустливо платно што овозможува да се намали употребата на 

хемикалии и ја забрзува соларизацијата. УВ стабилизирано за да остане како 

малчинг платно за сезоната. 

 

UV 2252 AD 

 

32 

 

УВ стабилизирано + анти капка ефект за хемиска дезинфекција и 

соларизација 

 
 

 

Тавански платна 
 

Производ Дебелина 
(микрони) 

Опис Животен век 

(месеци) 
 

TH 4202 

 

30-40 

Кристално чисто, термичко, УВ стабилизирано платно 2 x 6 зимски 

месеци 
 

TH 4209 AF 

 

35-40 
Кристално чисто, термичко, УВ стабилизирано платно, 

анти капка и анти замаглување ефекти 

2 x 6 зимски 

месеци 
 

PE 1032 AD 

 

30 

Кристално чисто со анти капка ефект 2 x 6 зимски 

месеци 

 

 
 

Платна за ниски тунели и малчирање (покривање на почвата) 

 
Производ Дебелина 

(микрони) 

Опис 

PE 1030 20-30 
Многу силно платно за ниски тунели и малчирање 
 

TH 4021 
50 

 

Специјално термичко платно за ниски тунели кое нуди заштита од 

замрзнување, порана берба и подобрени приноси. Иделано решение за 

рани култури 
BLACK 6020 20-30 Многу силно платно за малчирање за 1 сезона 

BLACK 6010 
60-100 

 
Црно платно за малчирање за 2-3 сезони 

 

 Платна за силажа 

Производ Дебелина 
(микрони) 

Опис 

B/W 5025 150 Стандардно црно/бело платно 

 

B/W 5021 125 Многу силно црно/бело платно: високи перформанси со помалку кг пластика 

од ролна 
 

Combi Silo 5029 115+35 Комбинира 2 платна во една ролна: Црно/белото платно за силажа и платно 

за подлога за силажа. Лесен начин да се заштеди време и да се подобри 

квалитетот на силажата 
Silo2Block 7401 90 Тешко пропустливо платно за силажа кое го лимитира протокот на кислород 

со цел да овозможи подобра ферментација и подобрен квалитет на 

исхраната на животните. 

  



 

ПЛАСТИКА КРИТИС 
 
Пластика Критис е основана во 1970 година. Таа е еден од 
водечките Европски производители на високо квалитетни платна 
за земјоделие и мастербач. Компанијата има силна меѓународна 
ориентација со производни капацитети во Грција, Франција, Кина, 
Романија, Полска, Русија и Турција и продава во повеќе од 70 
земји во светот. 
Пластика Критис ги поддржува принципите на зелена економија 
со цел подобра иднина за човештвото. Управува со голема 
фабрика за рециклирање на пластика и произведува 14,3 MW 
обновлива енергија во својата фарма на ветерници и 
фотоволтаични станици. 
 

Седиште:                          

P Street, Индустриска зона 

GR 714 08 Ираклион, Крит, Грција 

T: +302810-308500  

E: exports@plastikakritis.com 

www.plastikakritis.com 

 

Информациите обезбедени овде се базирани на нашето исражување и искуство. Пластика 

Критис гарантира дека производите ги исполнуваат спецификациите, но должност на 

купувачот е да потврди дека производот одговара за намената за која ќе се користи. Бидејќи 

механизмот на анти капка и анти замаглување зависат од многу параметри кои се надвор од 

наша контрола  (климатски услови, вид на оранжерија, инсталација на платното, техники на 

култивирање итн.) не е дадена гаранција на траењето на овие карактеристики. 

Висината на секоја рекламација против Пластика Критис и одговорноста во однос на 

својствата на производот во никој случај не треба да ја надминува вредноста на купување 

на производот. Пластика Критис не е одговорна за загуба на добивка, индиректни или 

последични штети. 

 

mailto:exports@plastikakritis.com
http://www.plastikakritis.com/

