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Polyethyleen             
Tunnelfolie





Tunnelfolie en kasfolie zijn er in alle soorten en maten, te vinden bij 
verschillende leveranciers. Voor de ontwikkeling van het gewas is het erg 
belangrijk welk type folie u kiest, omdat er veel verschillende eigenschappen 
kunnen worden meegegeven aan de folie. Eigenschappen die de folie 
kwalitatief verbeteren, zoals: thermiciteit, anticondens, antimist, antistof, 
UV-stabiliteit en lichtdoorlatendheid.

Het folie-assortiment van FruitSecurity 
Holland is samengesteld uit de meest 
kwalitatieve en hoogwaardige folies 
in de meest gangbare breedtes. 
Het polyethyleen-folie kan gebruikt 
worden voor het telen van zachtfruit 
zoals: aardbeien, blauwe bessen, rode 
bessen, frambozen, etc. De kracht van 
onze polyethyleen-folie is dat deze 
verschillende eigenschappen heeft om 
het klimaat onder de folie op de juiste 
manier te beïnvloeden. Dit is nodig om 
tot een beter eindresultaat te komen.

Licht als voeding
Zoals mensen voeding nodig hebben, 
hebben planten dat ook. De kwaliteit 
van het licht is net zo belangrijk als de 
hoeveelheid. Het menselijk oog heeft 
een piekgevoeligheid in het geel-groen 
gebied. Planten reageren effectiever 
naar rood en blauw licht. Net zoals vet 
zorgt voor de meest efficiënte calorieën 
voor mensen, zorgt rood licht voor het 
meest efficiënte voedsel voor planten. 
Daarom is het enorm belangrijk welke 
folie er gekozen wordt voor de teelt.     
                

Diamond 15®
FruitSecurity Holland levert naast de 
standaardtypes ook Diamond®-folie. 
De Diamond®-folie is ontwikkeld voor 
intensievere weersomstandigheden. 
Om bijvoorbeeld te voorkomen dat het 
licht direct op de gewassen schijnt, 
worden er additieven toegevoegd. De 
folie creëert dan een unieke en hoge 
lichtdiffusie waardoor zonnebrand 
en het ‘schaduw’-effect worden 
voorkomen.

De fotosynthetische efficiëntie wordt 
ook verhoogd bij de Diamond®-folie: door 
lichtverspreiding komt het licht vanuit 
alle kanten.

Diamond 15 heeft de volgende 
eigenschappen:
• Hoge lichtdoorlatendheid
• Uniforme licht distributie
• Hoge thermiciteit
• Hoogwaardige mechanische      

eigenschappen

Polyethyleen folie

Zoals mensen voeding nodig 
hebben, hebben planten dat ook.’’

“



E2119 
Dikte       150-200 micron

Transmissie       87%

diffusie       55%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen UVA, 85% thermisch, anti-condens, diffuus.                                                                               

Teelt  Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozen, asperges enz.

E2553-UV OPEN
Dikte       150-200 micron

Transmissie       88%

diffusie       55%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen EVA, 85% Thermisch, Anti-Condens, Diffuus, Anti-drip, UV-Open.

Teelt   Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozen, asperges enz.

E2110 
Dikte       150-300 micron                                                                                       

transmissie       89%

Diffusie       30%

Materiaal       polyethyleen

Eigenschappen Anti-mist, anti-condens, maximaal par-bereik, helder.                       

Teelt   Buitenste laag folie voor dubbel folie systemen.

E2187 
Dikte       150-200 micron

Transmissie       88%

Diffusie       75%

Materiaal       polyethyleen

Eigenschappen diffuus, UVA open.                                                                                                                     

Teelt  Roodachtige teelt zoals: aardbeien, bessen, pioenrozen, perziken, abrikozen, enz.

E2118 
Dikte       150-200 micron

Transmissie       90%

diffusie       25%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen Maximaal PAR-bereik, helder, anti-mist.

Teelt   Buitenste laag folie voor dubbel folie systemen.

Typenummers



E2143 DIAMOND 15® 
Dikte       150-200 micron                                                                                                                   

Transmissie       89%

diffusie       55-60%

Materiaal       Polyethyleen 

Eigenschappen 85% thermisch, anti-condens, diffuus, anti-drip, zeer hoge lichtdoolatendheid.                                                                                                         

Teelt   Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozen, asperges enz.

E2567 DIAMOND 15®
Dikte       150-200 micron

Transmissie       89%

diffusie       55%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen Diffuus, 90% Thermisch, UV-open, zeer hoge lichdoorlatendheid. 

Teelt   Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozenasperges enz.

E1892 DIAMOND 15® 
Dikte       150-200 micron                                                                                                                   

Transmissie       89%

diffusie       58%

Materiaal       Polyethyleen 

Eigenschappen 85% thermisch, anti-dust, diffuus, zeer hoge lichtdoolatendheid.                                                                                                         

Teelt   Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozen, asperges enz.

Diamond 15® folie

Standaard maten 
1,25m, 1,8m, 2,5m, 2,6m, 2,8m, 3,0m, 3,5m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 8,0m, 10,0m, 12,0m, 14,5m 



Eigenschappen

Lichtdoorlatendheid
Een belangrijke eigenschap van folie 
is de lichtdoorlatendheid, ook wel 
lichttransmissie genoemd.
Diffuus licht vermindert schaduw en 
zorgt ervoor dat de plant een meer 
gelijk verdeelde lichtdistributie krijgt 
gedurende de dag. Door een betere 
lichtdistributie kan de plant meer licht 
uit het PAR-bereik van het lichtspectrum 
halen, zowel voor de bovenste bladeren 
als de onderste bladeren. Hierdoor 
vindt er meer fotosynthese plaats. Een 
maximale doorlatendheid van het PAR-
bereik is dan noodzakelijk.

Door diffuse folie wordt het licht 
gelijkmatiger verdeeld/verspreid. 
Hierdoor zal het risico van UV-stress 
flink afnemen en is de plant minder 
vatbaar voor ziektes. Door deze 
lichtverspreiding zullen alle vruchten 
mooi gekleurd zijn omdat het licht de 
vrucht van alle kanten bereikt.
 
UV-stabiliteit
Gewassen kunnen beschadigen door 
te hoge zoninstraling, met verbranding 
van de teelt als gevolg. FruitSecurity 
Holland-folie heeft daarom een UV-
eigenschap die het gewas en folie 
beschermt tegen ultraviolet licht.

Ultraviolet licht (UV) heeft invloed op 
polyethyleen-folie en kan de folie zelfs 
beschadigen. De levensduur van de 
folie is daarom afhankelijk van de UV-
weerstand. Om de folie te beschermen 
en de UV-weerstand te vergroten 
worden er UV-stabilatoren toegevoegd 
tijdens het productieproces.

De UV-weerstand van de folie is 
afhankelijk van 4 factoren:

• dikte van de folie,
• lichtdoorlatendheid/ transparantie, 

soort grondstof,
• het gebruik van additieven zoals UV-

stabilisatoren.
• Deze 4 factoren beschermen de folie 

tegen UV-licht.  
                   
UV-open folie
Een UV-open folie laat de UV-straling, 
die het aardoppervlak bereikt, 
ongefilterd door. Dit zorgt voor een 
betere bestuiving van bijen en hommols. 
Het UV-bereik vanaf 320nm openen, 
is nodig om de Anthocyaan-pigmenten 
(rood) in tweekleurige rozen, nectarines 
en roodbladerig sla te ontwikkelen. 
Anthocyaan-pigment heeft UV-licht 
nodig om kleur te geven. Anthocyaan 
geeft de purperen kleur aan bepaalde 
slasoorten en aubergines. Een folie 
met UV-filter geeft bij deze gewassen 
problemen met de kleuring. Daarom 
moet een UV-open folie toegepast 
worden. FruitSecurity Holland kijkt 
bij elk gewas welke folie het meest 
geschikt is. 

In het UVB bereik van 280nm – 320 
nm wordt circa 75% van het UV-licht 
doorgelaten.
In het UVA bereik van 320 nm – 400 
nm wordt circa 85% van het UV-licht 
doorgelaten.



Advies nodig?
Neem contact op!

of sales@fruitsecurityholland.com

Voordelen, aanbevelingen en tips

+31 (0) 318 301 731

Sterk folie

Snelle levering

Lange levensduur

Milieuvriendelijk

Kwalitatief hoogwaardige folies

Juiste lichtkwaliteit

Eigenschappen

Hoge diffusie



pin   Darwinstraat 17, 6718 XR Ede 
mobile   +31 (0)318 301 731                                                                                                                                              
mail    Info@fruitsecurityholland.com                                   
computer  www.fruitsecurityholland.com          

Wilt u meer weten?                
Wij helpen u graag!


