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Αγαπητοί συνάδερφοι επαγγελματίες,

η καλοκαιρινή περίοδος πλησιάζει και θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι ο ήλιος 
και η ζέστη είναι ο χειρότερος εχθρός των πλαστικών. 
Όταν τα πλαστικά είδη εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία, αποσυντίθενται 
και χάνουν τις μηχανικές τους αντοχές. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σπάνε, να παραμορφώνονται, ακόμα και να 
λιώνουν !
Από όλους τους παραπάνω κινδύνους, απειλούνται και όλα τα πλαστικά 
εξαρτήματα της φάρμας σας.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται, μπορεί να έχουν τις παρακάτω 
μορφές.

1. Να ξεβάφουν τα χρώματα στις πλαστικές επιφάνειες των 
προφυλακτήρων των μηχανημάτων σας.

2. Να παραμορφώνονται – στρεβλώνουν διάφορα πλαστικά 
αναλώσιμα της φάρμας, όπως ανεμοφράχτες, ποτίστρες, λάστιχα 
κ.τ.λ.

3. Να ξηραίνονται πολλά πλαστικά εξαρτήματα της φάρμας, όπως 
νάϋλον, σακούλες κ.τ.λ. Με αποτέλεσμα να σπάνε και να 
σχίζονται εύκολα.

Τα παραπάνω φαινόμενα, είναι κάποια από αυτά που συναντάμε κάθε 
καλοκαίρι στις φάρμες.

Θα ήθελα να σας δώσω μερικές απλές συμβουλές, για να προστατεύσετε 
τα πλαστικά εξαρτήματα, όπου και εάν βρίσκονται αυτά. 

1. Το πιο βασικό στοιχείο που θα πρέπει να προσέξετε είναι, να 
αγοράζετε όλα τα προϊόντα σας  που προορίζονται για εξωτερική 
χρήση, με πιστοποίηση από τον προμηθευτή σας ότι περιέχουν 
U.V. προστασία. Η  U.V. προστασία είναι ένα πρόσθετο υλικό, το 
οποίο μπαίνει σε μια μικρή αναλογία μέσα στην κύρια μάζα του 
πλαστικού υλικού και επιβραδύνει σημαντικά την αποδόμηση του 
πλαστικού αντικειμένου, κατά την έκθεση του στον ήλιο.

2. Όσα πλαστικά εξαρτήματα της φάρμας σας είναι εύκολο να 
μεταφερθούν, καλό είναι να τα τοποθετείτε σε χώρους που έχουν 
σκιά. 



3. Αντίθετα όσα πλαστικά εξαρτήματα της φάρμας σας , δεν είναι 
εύκολο να μεταφερθούν, αλλά τα χρησιμοποιείται  σε πιο αραιά 
χρονικά διαστήματα, καλό είναι να τα σκεπάζετε. Μπορείτε να 
προμηθευτείτε μαύρο νάϋλον (με U.V. Προστασία), σε ρολό “του 
μέτρου” και να σκεπάσετε τα αντικείμενα που θέλετε. 

4. Για τα πλαστικά που δεν μπορείτε να σκιάσετε ή να σκεπάσετε, 
αλλά θέλετε να τα προστατεύσετε από τον ήλιο, υπάρχουν ειδικά 
σπρέϊ αντηλιακής προστασίας. 
Ψεκάζετε με αυτά, σε τακτά (αραιά) διαστήματα το αντικείμενο 
και το προστατεύετε από τον ήλιο. 
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε ένα προϊόν που κυκλοφορεί στο 
amazon.com και μπορείτε να το προμηθευτείτε από εκεί.
https://www.amazon.com/TriNova-UV-Protectant-Spray-Fiberglass/dp/B01AB16LH8
Φυσικά υπάρχουν αρκετά παρόμοια προϊόντα, που κάνουν, εξ' 
ίσου καλά, την ίδια δουλειά.

Ελπίζουμε τα στοιχεία που σας παραθέσαμε, να σας βοηθήσουν και 
πιστεύουμε ότι εάν ακολουθήσετε τις παραπάνω απλές οδηγίες, θα 
διατηρήσετε σωστά τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμά σας και θα έχετε 
σημαντικό όφελος για τη φάρμα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ακόμα και απορίες, μπορείτε να μας 
καλέσετε στο: 

2310809656 ή 6936 555981 

ή να μας στείλετε e-mail στο : 

rotoplastsales@gmail.com
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