
Ghid pentru manipularea si utilizarea foliilor pentru sere/solarii 

 

Manipularea si pastrarea foliilor : 

-ar trebui acordata atentie deosebita atunci cand rolele sunt incarcate, transportate, descarcate si 

depozitate. 

-nu trageti rolele pe jos. Nu se ofera garantie pentru rolele trase pe jos. 

-depozitati rolele in locatii umbroase, uscate si protejate de lumina directa a soarelui. 

-rolele trebuie depozitate orizontal, pe o suprafata neteda si uscata, in ambalajul original. 

-nu depozitati rolele mai mult de 10 luni. 

Pregatirile serei/solarului: 

-intariti structura serei/solarului si inlocuiti partile defecte. 

-inlocuiti profilele din PVC cu profile din lemn sau metal. 

-indepartati orice margini ascutite care ar putea deteriora folia si asigurati-va ca partile din metal sau 

lemn care vin in contact cu folia sunt netede. 

-acoperiti marginile si partile exterioare cu fasii de polietilena 

-vopsiti toate partile din metal sau lemn care vin in contact cu folia utilizand vopsea acrilica alba. 

Instalarea folie pe rame si profile inchise la culoare (metal sau lemn) accelereaza degradarea foliei. 

-revopsiti partile metalice sau de lemn in caz ca este nevoie. 

-inlocuiti toate partile metalice ruginite. Contactul dintre folie si metalul ruginit va cauza degradarea 

foliei. 

-atunci cand se foloseste metal nou pentru sere/solarii, trebuie indepartate orice urme de grasimi 

reziduale, lubrifianti, solventi organici sau orice alte substante. 

Instalarea filmului: 

-folia trebuie instalata toamna sau primavara atunci cand temperatura este situata intre 15-20°C, 

evitandu-se instalarea ei in sezonul cad (vara) sau in sezonul rece (iarna). 

-atunci cand montati folia, notati directia foliei. Partea foliei tratata cu aditivi anti-ceata/anti-

picurare trebuie orientata inspre interiorul serei/solarului. 

-despachetati folia chiar inaintea instalarii ei. Nu lasati rolele despachetate in soare. 

-intindeti folia deasupra serei/solarului. Folia ar trebui intinsa suficient de bine pentru a nu se lasa in 

sezonul cald, fara a o intinde prea tare. 

-instalati acoperisul si peretii in caelasi timp. 

-aveti grija sa nu deteriorati folia atunci cand introduceti profilele sau montati clipsurile sau niturile. 

-nu plasati uneltele necesare asamblarii sau obiecte ascutite pe folie. 



-reparati gaurile sau taieturile din folie utilizand scotch din polietilena pentru reparat folia de 

sera/solar. 

-instalarea folie pe lemn tratat cu substante dezinfectante va accelera degradarea foliei. 

-in cazul serelor/solariilor metalice: ar trebui folosit doar otel galvanizat. 

Dupa instalare: 

-in timpul sezonului cald, serele/solariile trebuie bine ventilate pentru a evita supraincalzirea si 

degradarea termica. 

-atunci cand se utilizeaza plasele pentru umbrire, asigurati-va ca plasele sunt securizate si nu 

erodeaza sau deterioreaza folia. 

-curatati folia (doar daca este necesar) cu apa si burete sau carpa. Nu utilizati perii si utilizati doar 

apa curata; utilizand apa poluata cu chimicale va accelera degradarea foliei. 

-cretizati folia doar cu vopsele speciale pretabile. 

Dimensiunile foliei de acoperire: 

-latimea foliei: - latimea foliei trebuie calculata tinand cont de urmatoarele: 

-la sera cu deschiderea de pana la 7.5 m, latimea foliei trebuie sa aiba lungimea deschiderii plus 1 m 

-la sera cu deschiderea de 8 m sau peste, latimea foliei trebuie sa aiba lungimea deschiderii plus 1.5 

m 

-pentru solarii, latimea foliei trebuie sa aiba lungimea arcului solarului plus 2 m 

-lungimea foliei: - lungimea foliei trebuie sa fie cu circa 5 metri mai lunga decat lungimea 

serei/solarului. 

Garantia foliei: 

Folia este garantata de catre A.A. Politiv (producatorul) impotriva deteriorarii cauzate de actiunea 

razelor UV pentru perioada agreata fiecarui tip de folie in parte. Perioada incepe atunci cand folia 

este montata pe sera/solar. In cazul in care folia este montata pe sera/solar mai tarziu de 10 luni de 

la livrare, data de productie trebuie luata in considerare ca data de incepere a garantiei. 

 

Producatorul garanteaza produsul doar in cazul in care intructiunile de mai sus au fost respectate. In 

cazul unei deprecieri premature (rezistenta filmului la rupere a scazut sub 11N/mm2) datorita 

degradarii UV, A.A. Politiv va oferii urmatoarea reducere doar la achizitionarea unei folii de inlocuire: 

 

% Discount = (garantia - timpul pana la deteriorare)/garantia x 100. 

 

Nicio garantie nu este oferita si nicio responsabilitate nu este asumata aferenta cheltuielilor de 

inlocuire sau de deteriorarare a recoltei, pierdere a profitului sau de pagube indirecte. 

 



In cazul unei deteriorari premature de orice fel, utilizatorul este responsabil de a lua toate masurile 

necesare pentru a minimiza orice daune ce pot aparea. 

Deteriorari mecanice: deteriorarile de natura mecanica de orice fel, inclusiv impactul, punctia, 

zgarieturile, ruperile, contactul cu marginile ascutite ale serei/solarului etc. sunt excluse in mod 

expres din acesta garantie. 

Efectul elemntelor: detriorarea datorita vantului puternic, grindina, furtuna sau orice alte conditii 

meteorologice extreme sunt in mod expres excluse din aceasta garantie. 

Supraincalzirea foliei are un efect advers asupra duratei de viata a foliei. Aerul fierbinte trebuie 

indepartat de catre folie. 

Expunerea la chimicale: expunerea folie la conditii chimice severe are un efect negativ asupra 

duratei de viata a foliei. Evitati utilizarea excesiva a produselor cum ar fi: pesticidele, erbicidele, 

fungicidele si ingrasamintele. 

Rezolvarea revendicarilor: 

Pentru inregistrarea unei reclamatii, va rugam sa furnizati urmatoarele informatii: tipul foliei, 

dimensiunile, codul complet printat pe folie, data achizitionarii (document ce atesta data 

achizitionarii si vanzatorul), data instalarii, data cand s-a constatat deteriorarea aparuta, tipul si 

starea structurii serei/solarului, cultura, pesticidele utilizate si frecventa lor de utilizare, cantitatea 

de folie ce s-a deteriorat, care parte a folie s-a deteriorat, orice alte informatii relevante. 

-o mostra de cel putin 1 mp din partea deteriorata atrebuie trimisa producatorului pentru evaluare. 

-producatorului si reprezentantului sau trebuie a li se permita inspectarea locatia si trebuie sa li se 

furnizeze toate informatiile necesare. 

-in cazul in care evaluarea si analiza efectuata de catre producator arata ca deteriorarea a survenit 

datorita calitatii foliei, conditiile de mai sus ale garantiei vor fi aplicate. 

-in orice alt caz diferit, aceasta garantie nu se va aplica. Utilizatorul are dreptul de a trimite folia unui 

laborator independent pentru o acceptare reciproca. 


