
Filme agrícola multicamada de dupla face, desenvolvido especialmente 
para a construção de silagens de longo período. A face branca externa 
reflete parte da luz solar reduzindo o aquecimento na superfície do silo 
e diminuindo a entrada de oxigênio na massa, enquanto a face preta 
interna retém parte do calor e da umidade interna do silo para 
favorecer a fermentação, inibir o desenvolvimento de microrganismos 
e minimizar a perda de matéria seca e de nutrientes. São indicadas 
também para utilização em outras práticas agrícolas como na secagem 
e armazenamento de grãos, na proteção de colheitas e de fardos de 
algodão. Possui aditivação ANTI-UV que protege o filme contra as 
degradações causadas pela exposição ao sol.
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LINHA LONAX AGRO (U.V. 12 MESES)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores disponíveis Preta e branca

Tipo de camada Multicamada (dupla face)

Matéria-prima Mistura de polietileno virgem (PE) e polímeros plásticos reciclados

Aditivação ANTI-UV Possui

Larguras disponíveis De 4 a 8 metros 

Espessuras disponíveis De 120 a 150 µm

Comprimentos disponíveis De 50 a 100 metros

Pesos disponíveis De 24 a 120 kg

Garantia 12 meses (contados a partir da emissão da Nota Fiscal)

NOTAS: 
(1) Este produto não é indicado para aplicações em contato direto com alimentos para consumo humano.
(2) Este produto não é indicado para aplicações em contato direto com produtos químicos agressivos de qualquer natureza. 
(3) O contato direto deste produto com defensivos agrícolas (inseticidas, herbicidas e fungicidas) pode reduzir severamente a sua

vida útil.
(4) A resistência mecânica deste produto está diretamente relacionada à sua espessura, portanto, pode diferir em cada categoria 

ou configuração. 
(5) Este produto deve sempre ser utilizado com a face branca voltada para cima.
(6) Para informações específicas sobre garantia, consulte o termo de garantia no nosso site www.lonax.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Para mais informações sobre nossos produtos visite o nosso 
site ou consulte um dos nossos representantes 

As informações contidas nesta ficha são fonecidas apenas para fins de referência e não constituem nenhum tipo
de garantia. É responsabilidade exclusiva do usuário determinar a adequação das características dos produtos
para seu uso e aplicação. A Lonax não se responsabiliza em nenhuma hipóstese sobre o uso destas informações e
sobre quaisquer efeitos ou danos dele decorrentes.

IMPORTANTE: Este produto não deve ser armazenado em temperaturas superiores à 40ºC ou em exposição direta ao sol

http://www.lonax.com.br/

