
INSTRUKCJA MONTAŻU AGROWŁÓKNINY 

ORAZ SYSTEMU MOCOWAŃ CLACK  PACK

UWAGA: Należy pamiętać, aby materiał był ułożony na stogu pod kątem 45 stopni aby woda mogła 
swobodnie spływać. Nie wolno dopuścić aby powstały zapadnięte miejsca w materiale. Podczas 
intensywnych opadów w tych miejscach będzie zbierać się woda i po pewnym czasie powodować 
przesiąkanie materiału.

Mocowanie Agrowłókniny systemem klipsów Clack Pack

Kompletny System mocowań Clack Pack składa się z:

- Klips do zaciśnięcia na materiale (tworzy nierozerwalne połączenie 

nie niszcząc Agrowłókniny).

- Worek obciążeniowy ( worek należy wypełnić kamieniami, grysem 

lub żwirem).

Białą część klipsa umieszczamy na wewnętrznej stronie materiału 

(szorstkiej) w odległości około 7 cm od dolnej krawędzi 

Agrowłókniny. 

Klips należy skierować oczkiem do ziemi.

Przytrzymując biały element należy odszukać pod materiałem 

wycięć i umieścić w nich oba końce czarnej spinki.

Sprzedaż na terenie Polski: 
ul. Bydgoska 75  78-600 Wałcz. Tel: 67 258 33 57, 661 700 651

Materiał został wykonany z polipropylenu- 
materiału przepuszczającego parę wodną od 
wewnątrz i nieprzepuszczającego wody z 
zewnątrz. Agrowłóknina posiada szorstką 
wewnętrzną stronę oraz gładką zewnętrzną
                                
Materiał fabrycznie złożony jest na zasadzie 
harmonii co ułatwia montaż na stogu.

Agrowłókninę układamy na stogu szorstką 
stroną do słomy co zwiększa przyczepność 
materiału do stogu i zapobiega jego 
przesuwaniu.



Prawidłowo zamontowana czarna spinka powinna wygiąć się 

w półłuk. 

Należy pamiętać aby języczek, który znajduję się na środku 

czarnej spinki był skierowany ku górze.

Następnie proszę wcisnąć oba boki czarnej spinki do dołu. W 

momencie prawidłowego zatrzaśnięcia usłyszymy 

charakterystyczne Kliknięcie. 

Prawidłowo zamontowana czarna spinka układa się idealnie 

swym kształtem do kształtu białego elementu tworząc silne i 

trwałe połączenie umożliwiające zamontowanie worka 

obciążającego.

 

Klipsy należy rozmieszczać w odległości około 1m od siebie.

Worek należy wypełnić kruszywem nienasiąkliwym: żwir, 

tłuczeń grys, kamienie.

Worek przywiązujemy do klipsa za pomocą sznurka, który 

jest dostarczony razem z workiem.

Drugą stronę worka można przymocować do kolejnego klipsa 

za pomocą opaski plastikowej.

Zestaw klips + worek obciążeniowy idealnie naciągnie 

materiał i zabezpieczy przed poderwaniem.

Sprzedaż na terenie Polski: 
ul. Bydgoska 75  78-600 Wałcz. Tel: 67 258 33 57, 661 700 651
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