
www.silostop.com

Estä hapen pääsy 
säilörehuun!

Rahallinen hyöty Silostopin käytöstä on noin  
1,0 – 4,5 EUR per tonni verrattuna tavanomaisen 
muovin käyttöön. 

Rehun pintapilaantuminen loppuu 
käytännössä kokonaan. Tämä säästää sekä 
aikaa ja rahaa vaikuttaen myös karjan terveyteen  
ja vastustuskykyyn positiivisesti.

Kuiva-ainetappiot puolittuvat ylimmän metrin 
osalta, mikä tarkoittaa, että rehun yläosa on yhtä 
hyvää kuin muukin rehu siilossa tai aumassa.

Silostopin käyttö vähentää rehun 
jälkilämpenemistä merkittävästi. Tutkimuksissa 
Silostop-rehu on pysynyt viileänä jopa 2,5 päivää 
pidempään kuin tavanomaisella muovilla peitelty 
rehu. 

Silostop on ohut, kestävä ja mukava käyttää. 
Tuotteen päällä voi kävellä normaalisti, sitä ei pidä 
kuitenkaan kiristää tiukalle vaan antaa sen rauhassa 
asettua rehun päälle.

Silostop on kevyt kantaa ja asentaa.  
16 metriä leveän ja 50 metriä pitkän muovin jaksaa 
yksikin henkilö kantaa. Tuote toimitetaan kätevässä 
pahvilaatikossa suoraan tilalle.

Kaikki tiedot Silostopin ominaisuuksista 
perustuvat vuosien tutkimustyöhön ja 
testaustoimintaan. Lisätietoja näistä tutkimuksista  
saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen  
myynti@karkiagri.fi

SILOSTOP
309 Ballards Lane, London N12 8LY
+44(0)203 6965760  www.silostop.com

SILOSTOP-VAIKUTUKSET TILALLA:  
“Rehu on hyvää seinästä 
seinään, lattiasta kattoon.” TEKNINEN TUKI

Teemme jatkuvasti koulutustyötä säilöre-
hun teosta ympärillä. Takanamme on 
suuri joukko alan kansainvälisiä  
huippuja, joiden tuki ja vinkit tilatasolla 
on todettu hyödyllisiksi. 
Ota yhteyttä myynti@karkiagri.fi ja annamme  
lisätietoa tulevista tapahtumista.

ALUEVASTAAVAT TUKENA
Aluevastaavamme ympäri Suomen
auttavat teitä tuotteen oikeassa
valinnassa, sekä antavat opastusta
ja vinkkejä tuotteen käyttöön liittyen.
Helpoin tapa saada yhteys myyntitiimiimme: 
myynti@karkiagri.fi 
www.karkiagri.fi

“SILOSTOP on  
nostanut meidän  
tilan säilörehun  
laatua tuntuvasti  
viime vuosina” 
Janne Puttonen,  

Purholan Maitotila 
Hatsola

Jalostajantie 6
60100 Seinäjoki

+358 6 429 8900
www.karkiagri.fi



Silostop sopii käytettäväksi kaikille  
rehuille sekä kaikenlaisiin siiloihin  
ja aumoihin.

MUISTA TIIVISTÄÄ JA 
PAINOTTAA SÄILÖREHU 
HUOLELLISESTI 
 
Silostop tuo rehun säilöntään aivan uudenlaisen näkökulman, 
käyttäjä voi olla varma, että tuotteen läpi ei mene 
käytännössä lainkaan rehua pilaavaa happea. Tähän eivät 
tavanomaiset muovit pysty.

Asennuksen huolellisuus on äärimmäisen tärkeää, samoin 
rehun teon perusasiat: Rehun hygienia, hyvä esikuivaus sekä 
vaivannäkö tiivistyksessä takaavat halutun lopputuloksen.

Käyttäjät ympäri maailman ovat yhtä mieltä siitä, 
että happikalvon käyttö tulee olemaan alan standardi 
tulevaisuudessa.

Silostop-happikalvoissa käytetään patentoitua 
teknologiaa, joka on käytössä myös elintarvike- 
teollisuudessa, tuoretuotteiden pakkauksissa.  

SILOSTOP estää hapen pääsyn säilörehuun 100 kertaa  
tehokkaammin kuin tavanomainen muovi. 

AINUTLAATUINEN HAPPIKALVO 
SÄILÖREHUILLE JA MURSKEVILJALLE

PATENTOITU TEKNOLOGIA TILASI 
PARHAAKSI

SÄILÖREHUN 
VIIMEISTELY

www.silostop.com
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VAIHE1
ASENNA SILOSTOP 
REUNAMUOVIT SEINILLE
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VAIHE 3
SUOJAA SILOSTOP 
VERKKOPEITTEELLÄ 
TAI TAVANOMAISELLA 
MUOVILLA 
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VAIHE 4
KIERRÄ REUNAT PAINO-
PUSSEILLA JA MUISTA 
TEHDÄ NIILLÄ MYÖS
POIKITTAISKATKOT

Muovin tyyppi Paksuus 
(mikronia)

Hapen läpäisykyky  
 (02 @21%  –  

cm3/m2/24hrs)

SILOSTOP 45 <10

SILOSTOP reunamuovi 75 <20

Tavanomainen  
musta-valkoinen muovi 150 >300

Tavanomainen kirkas 
vakuumimuovi 40 >1,000

VAIHE 2
PEITTELE SÄILÖREHU 
SILOSTOP 
HAPPIKALVOLLA

UV-SUOJA

100%


