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Productspecificatie 

PP-touw, 1000 m/kg 
Algemeen 
Cat.nr. STR1000b/STR1000w 
Subcategorie Touw 
Soort kwekerij Groente 
Beschrijving PP-touw inclusief uv-bescherming voor de (hoge) draadteelt van groente 
Kleur Zwart/wit/verkrijgbaar in verschillende kleuren  
Type Soft 

Technische specificaties 
Parameter Waarde Eenheid Tolerantie 
Materialen PP + uv-bescherming N.v.t. - 
Lengte/kg 1000 meter/kg ±100 
Breeksterkte 40 kgf ±5% 
Anti-uv-gehalte 2 % min. 
Lengte op spoel 6000 m - 
Spoelgewicht 6 kg - 
 
 

Duurzaamheid Vermindering van 50% van de breeksterkte na 1 teeltseizoen onder de volgende 
omstandigheden: 
• Temp.: 1 °C tot 45 °C 
• Vochtigheid: tot 96% bij 40 °C 
• Uv-straling: 180 (kLy/jaar) 
• Chemische weerstand: 

o Overvloedig gebruik van chemicaliën die chloor/zwavel bevatten, kan 
een versnelde afbraak van het touw veroorzaken 

o Gevoelig voor chemicaliën die metalen bevatten zoals Fe (ijzer), Cu 
(koper), Zn (zink) enz. 

Bewaren 1 jaar onder de volgende omstandigheden: 
• In de originele verpakking 
• Binnen (beschermen tegen zon) op een droge plaats 
• Temperatuur: -5 °C tot 80 °C 

 
Verpakking Zyl. Spoel, begin aan de binnenzijde 
 Spoelgewicht: 6 kg 

Spoelen per pallet: 80/180 spoelen 
Spoelen per laag: 20 spoelen x 4 lagen 
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Productspecificatie 

PP-Touw, 1200 m/kg 
Algemeen 
Cat.nr. STR1200b/STR1200w 
Subcategorie Touw 
Soort kwekerij Groente 
Beschrijving PP-touw inclusief uv-bescherming voor de (hoge) draadteelt van groente 
Kleur Zwart/wit/verkrijgbaar in verschillende kleuren  
Type Soft 

Technische specificaties 
Parameter Waarde Eenheid Tolerantie 
Materialen PP + uv-bescherming N.v.t. - 
Lengte/kg 1200 meter/kg +50, -100 
Breeksterkte 30 kgf ±5% 
Anti-uv-gehalte 2 % min. 
Lengte op spoel 7200 m - 
Spoelgewicht 6 kg - 
 
 

Duurzaamheid Vermindering van 50% van de breeksterkte na 1 teeltseizoen onder de volgende 
omstandigheden: 
• Temp.: 1 °C tot 45 °C 
• Vochtigheid: tot 96% bij 40 °C 
• Uv-straling: 180 (kLy/jaar) 
• Chemische weerstand: 

o Overvloedig gebruik van chemicaliën die chloor/zwavel bevatten, kan 
een versnelde afbraak van het touw veroorzaken 

o Gevoelig voor chemicaliën die metalen bevatten zoals Fe (ijzer), Cu 
(koper), Zn (zink) enz. 

Bewaren 1 jaar onder de volgende omstandigheden: 
• In de originele verpakking 
• Binnen (beschermen tegen zon) op een droge plaats 
• Temperatuur: -5 °C tot 80 °C 

 
Verpakking Zyl. Spoel, begin aan de binnenzijde 
 Spoelgewicht: 6 kg 

Spoelen per pallet: 80/180 spoelen 
Spoelen per laag: 20 spoelen x 4 lagen 
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Productspecificatie 

PP-teeltdraad, 1500 m/kg 
Algemeen 
Cat.nr.  STR1500b/STR1500w 
Subcategorie Touw 
Soort kwekerij Groente 
Beschrijving PP-touw inclusief uv-bescherming voor de (hoge) draadteelt van groente 
Kleur Zwart/wit/verkrijgbaar in verschillende kleuren  
Type Soft 

Technische specificaties 
Parameter Waarde Eenheid Tolerantie 
Materialen PP + uv-bescherming N.v.t. - 
Lengte/kg 1500 meter/kg +50, -100 
Breeksterkte 24 kgf ±5% 
Anti-uv-gehalte 2 % min. 
Lengte op spoel 9000 m - 
Spoelgewicht 6 kg - 
 

Duurzaamheid Vermindering van 50% van de breeksterkte na 1 teeltseizoen onder de volgende 
omstandigheden: 
• Temp.: 1 °C tot 45 °C 
• Vochtigheid: tot 96% bij 40 °C 
• Uv-straling: 180 (kLy/jaar) 
• Chemische weerstand: 

o Overvloedig gebruik van chemicaliën die chloor/zwavel bevatten, kan 
een versnelde afbraak van het touw veroorzaken 

o Gevoelig voor chemicaliën die metalen bevatten zoals Fe (ijzer), Cu 
(koper), Zn (zink) enz. 

Bewaren 1 jaar onder de volgende omstandigheden: 
• In de originele verpakking 
• Binnen (beschermen tegen zon) op een droge plaats 
• Temperatuur: -5 °C tot 80 °C 

 
Verpakking Zyl. Spoel, begin aan de binnenzijde 
 Spoelgewicht: 6 kg 

Spoelen per pallet: 80/180 spoelen 
Spoelen per laag: 20 spoelen x 4 lagen 


