
 

 

TIENIACE TKANINY 

 

Tieniace tkaniny sú vyrobené z pevného materiálu, vyznačujú sa stálosťou farieb a odolnosťou proti 
UV žiareniu.   Pre svoju nepriehľadnosť sa využívajú ako ideálne ochranné a tieniace siete na plot či 
na zatienenie a ako ochranu na vytvorenie tieňa pre rastliny, či zamedzenie prerastaniu buriny zo 
susedného pozemku. 

Úplet je vyrobený z neškodného 100% polyetylenu PE-HD, je ľahký, vzdušný,  zdravotne nezávadný aj 
pre použitie v potravinárstve, chemicky odolný voči väčšine kyselín a zásad aj pri zvýšenej teplote. 
Úplet nesmie byť trvalo vystavený teplotám nad 70°C, nárazovo 90°C, bod tavenia je 130°C. 

Životnosť úpletu je závislá na intenzite vytavenia slnečného žiarenia. Stabilizovaný úplet má životnosť 
cca 5 rokov a nestabilizovaný úplet približne 1-2 roky. 

Vlastnosti 

 vyrobený zo zdravotne neškodného materiálu; 

 vysoká pevnosť; 

 odolnosť voči vlhkosti a plesni; 

 UV stabilizácia. 

Použitie 

 v poľnohospodárstve sa úplety používajú k tieneniu skleníkov a fóliovníkov ako vetrozábrana 
alebo ochranná sieť proti vtáctvu; 

 ochrana rastlín, stromov, zvierat pred slnkom; 

 ochrana viníc proti ozobaniu vtáctvom; 

 vytváranie závetria, reklamných plôch na športoviskách; 

 v stavebníctve ako ochrana na lešenie proti spadnutiu materiálu a drobných predmetov;  

 v športe ako ochranné protivetrové bariéry, reklamné plochy.  

Tip na použitie : 
 

Na skleníky, fóliovníky a ochranu viniča odporúčame  úplet 37g/m2 a úplet 55g/m2, vyššie 
gramáže  sú vhodné na zásteny plotov , záhrad, športových ihrísk, kultúrnych podujatí. ( Pri týchto 
prípadoch odporúčame prichytávať úplet drôtom, špagátom, resp. plastovými úchytkami). 

  



 

 

Montáž úpletu na plot 

Montáž úpletu na plot odporúčame  za pomoci 2 až 3 ľudí.  

Upevňovací drôt nastrihajte zhruba na 5 – 6 cm dlhé kúsky. Pokiaľ Vám nevyhovuje drôt použite 
čiernu elektrikársku sťahovaciu pásku, ktorou odporúčame pripevniť úplet na každom stĺpiku. 

Tieniaca tkanina má v hornej aj dolnej časti zosilnené okraje prešité zelenou alebo čiernou bavlnou 
najčastejšie s vypletenými okami. Úplet zľahka ale dostatočne napnite a priložte k pletivu (alebo 
inému plotu), druhý človek zaistí najskôr úplet drôtikom v horne časti (cca každých 50 cm). Potom 
prichytíte spodnú časť rovnakým spôsobom a nakoniec pokiaľ je tieniaca tkanina vypnutá podľa 
vašich požiadaviek zaistite aj stred (stačí po 1 m). 

Pokiaľ tieniaca tkanina nie je dostatočne napnutá, môže sa stat, že pôsobením tepla či vetra sa časom 
vyťahá. 

Prod. 
číslo 

Názov produktu Gramáž Váha/balenie Šírka x dĺžka Bal/m
2 

Farba 

4001A Tieniaca tkanina 50%, UV stabilná 55 g/m
2
 4,29 kg 1,56 x 50 m 78 

tmavozelená 
svetlozelená 

číra 

4001B Tieniaca tkanina 50%, UV stabilná 55 g/m
2
 8,58 kg 1,56 x 100 m 156 

4001C Tieniaca tkanina 50%, UV stabilná 55 g/m
2
 5,64 kg 2,05 x 50 m 102,5 

4001D Tieniaca tkanina 50%, UV stabilná 55 g/m
2
 11,28 kg 2,05 x 100 m 205 

4002A Tieniaca tkanina 70%, UV stabilná 115 g/m
2
 8,97 kg 1,56 x 50 m 78 

tmavozelená 
svetlozelená 

číra 

4002B Tieniaca tkanina 70%, UV stabilná 115 g/m
2
 17,94 kg 1,56 x 100 m 156 

4002C Tieniaca tkanina 70%, UV stabilná 115 g/m
2
 11,79 kg 2,05 x 50 m 102,5 

4002D Tieniaca tkanina 70%, UV stabilná 115 g/m
2
 23,58 kg 2,05 x 100 m 205 

4003A Tieniaca tkanina 90%, UV stabilná 115 g/m
2
 4,31 kg 1,5 x 25 m 37,5 tmavozelená 

svetlozelená 
číra 4003B Tieniaca tkanina 90%, UV stabilná 115 g/m

2
 5,75 kg 2  x 25 m 50 

 


