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Polydress® FarmGuard van RKW Agri 

7-laagse barrièrefolie voor kuilvoer en
folies tot 39 m breed
Michelstadt/Duitsland 19 augustus 2021 – RKW Agri brengt met 
Polydress® FarmGuard een nieuwe generatie e7-barrièrefolie voor kuilvoer 
op de markt die onder andere een aanzienlijk verbeterde zuurstofbarrière 
ter bescherming van het kuilvoer biedt en ook eenvoudiger te hanteren is. 
Onderfolie wordt hierdoor overbodig, wat de landbouwer tijd, moeite en 
materiaal bespaart en het afval vermindert. Kortom, duurzaamheid 
inbegrepen. 

De nieuwe barrièrefolie voor kuilvoer Polydress® FarmGuard van 100 µm dik 

wordt gekenmerkt door een tot honderd keer hogere zuurstofbarrière in 

vergelijking met standaard kuilvoerfolies en overtuigt in het gebruik dankzij de 

extreme robuustheid, zoals aangetoond in de dartdroptest. “Met deze nieuwe 

ontwikkeling doen wij onze klanten een zevenlaagse kuilvoerfolie aan de hand 

die een zeer hoog praktisch nut combineert met hightech tot een echt duurzame 

oplossing“, zegt Bernd Brenner, vicepresident verkoop, RKW Agri. 

De barrièrefolie wordt in de kleur zwart-wit op de markt geïntroduceerd en bezit 

voor Europa een uv-stabiliteit van 18 maanden bij 120 kLy. Klanten profiteren 

vooral bij de langdurige opslag van kuilvoer van Polydress® FarmGuard. De 

uitgesproken barrièrefunctie voorkomt dat zuurstof het voer binnendringt en 

beschermt de kwaliteit van het kuilvoer daardoor langdurig op het hoogste 

niveau en ondersteunt het fermentatieproces.  

Maximale bescherming tegen zuurstof betekent dat 

• de voedingswaarde behouden blijft,

• kuilvoerverliezen worden vermeden,

• kuilvoer langer kan worden opgeslagen.



RKW-GROEP | PERSBERICHT 

   RKW AGRI POLYDRESS FARMGUARD pagina 2 / 4 

De hoge treksterkte van de folie van 38 MPa (stemt overeen met 38 N/mm2) en 

de uitstekende dartdrop (> = 750 g) garanderen een veiligere hantering en een 

kwaliteit waarop de gebruiker kan vertrouwen.   

Actieve bijdrage aan duurzaamheid 

“Duurzaamheid is bij RKW geen loze belofte. We zetten ons net in de 

agrarische sector in voor een verantwoorde omgang met kunststoffen”, 

benadrukt Bernd Brenner. Daartoe behoren bijvoorbeeld geoptimaliseerde 

processen in ontwikkeling en productie die het afval verminderen. Het speciale 

recept met de EVOH-zuurstofbarrière van Polydress® FarmGuard maakt de 

bijkomende onderfolies om het kuilvoer af te dekken bovendien overbodig. 

Hierdoor bespaart de gebruiker meteen meermaals door geringere 

opslagkosten, lagere transportkosten, minder personeels- en hanteringskosten 

en niet in de laatste plaats minder afval op het einde van de gebruiksduur van 

de folie.  

Om de folie na gebruik vakkundig en volgens de voorschriften te kunnen 

afvoeren, raadt RKW de service van ERDE of APE aan. Dit zijn gesloten 

materiaalkringlopen en een veilig inzamelsysteem met een professioneel 

recyclingconcept. De hoogwaardige herbruikbare afvalstoffen kunnen onder 

andere worden hergebruikt voor tuinmeubelen of andere landbouwfolies.  

Alle Agri-fabrieken van de RKW-groep produceren bovendien uitsluitend met 

hernieuwbare energie. 

Aandacht voor grote maten 

RKW biedt Polydress® FarmGuard aanvankelijk aan in breedtes van 8 tot 16 

meter. Vanaf het najaar van 2021 zal de folie ook extra breed tot 30 meter en 

tot en met 300 meter lang op de markt komen. Andere kuilvoerfolies, zoals 

Polydress® SiloPro en Bunker Cover zullen vanaf het najaar eveneens tot 39 

meter breed beschikbaar zijn. 
 

Meer informatie over RKW is terug te vinden op: www.rkw-group.com. 

http://www.rkw-group.com/
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De RKW-groep 
De RKW-groep is een onafhankelijke particuliere onderneming met hoofdzetel in Mannheim 
(Duitsland) en één van de grootste producenten van voortreffelijke folieoplossingen ter wereld. 
RKW is marktleider in hygiëne- en landbouwfolies, folies voor de drankenindustrie en 
verpakkingen van poedervormige producten. Het bedrijf levert verder folies en vliesmateriaal 
voor medische toepassingen, voor de chemische en verwerkende industrie en voor de bouw. 
Met de duurzame kunststoffolies van de RKW-groep kunnen hun klanten het dagelijks leven 
van consumenten wereldwijd verbeteren. 

In het boekjaar 2020 behaalde RKW een totale omzet van ongeveer 784 miljoen euro. 
Ongeveer 3.000 medewerkers in 19 RKW-vestigingen wereldwijd verwerken jaarlijks ongeveer 
349.000 ton kunststof. In lijn met de bedrijfsslogan “When excellence matters” zet de 
onderneming, die in 1957 is opgericht, in op uitstekende prestaties op het vlak van kwaliteit en 
service. Respect en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van RKW en vormen de basis voor 
het succes van de onderneming. 

rkw-group.com | LinkedIn | XING | Facebook 
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http://www.rkw-group.com/
https://www.linkedin.com/company/rkw-group/
https://www.xing.com/companies/rkwgroup
https://www.facebook.com/RKW-Group-572787252893322/
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Onderschrift 

Een nieuwe generatie 7-laags landbouwfolies van RKW biedt uitstekende barrière- en 
verwerkingseigenschappen en zal in de toekomst ook in grote breedtes op de markt 
verkrijgbaar zijn. 

Perscontact 
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