M I L I E U V R I E N D E L I J K

HEMPFLAX BIOBASE is een excellent, 100% natuurlijk stalstrooisel. Het wordt volledig gemaakt van de houtkern van
duurzaam geteelde vezelhennep en bevat geen enkele chemische
toevoeging.
BIOBASE is hetzelfde strooisel als Hemparade maar dan mét
toevoeging van luchtwegvriendelijke eucalyptusolie. Een uitermate
gezond, duurzaam en comfortabel alternatief voor de stal.

Kenmerken
Stofvrij
In tegenstelling tot veel andere materialen zijn
hennepstrooisels nagenoeg stofvrij. Fijn voor
huisdieren én hun verzorgers, zeker wanneer
er sprake is van luchtwegproblemen of allergieën.
Absorptie
De hennepvezel heeft een veel groter
natuurlijk absorptievermogen dan conventionele
kooi- en bodemstrooisels, waardoor zowel
vocht als onprettige geurtjes aanmerkelijk
beter worden opgenomen.
Gebruiksvriendelijk
Doordat vuile en verzadigde delen
eenvoudig weggeschept kunnen worden,
kan Biobase veel langer blijven liggen
dan andere strooisels, wat het minder
arbeidsintensief en kosten efficiënter maakt.
Hoeven
Hennepstrooisels zijn een feest voor de
hoeven. Het hennepstrooisel in relatief zwaar,
waardoor er zich snel een verend stalbed vormt.
Ook voorkomt de structuur van de vezels
klontvorming in de hoeven. De natuurlijke
antibacteriële werking van hennepvezels zorgt
er bovendien voor dat hoefrot en andere
hoefproblemen tot het verleden behoren.

Gebruik & Onderhoud
Stalbed: basislaag van een halve baal BioBase
per vierkante meter stal
Onderhoud: gemiddeld 1 baal per week per stal
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing voor meer
gedetailleerde informatie.

Informatie
Hennepstrooisel gemaakt van
de houtkern van industriële
Product informatie vezelhennep. Heeft een
absorptievermogen van
500 tot 650%
Productcode 7000200
Verpakkingseenheid In balen van 140ltr, PE plastic
Aantal baal per europallet 33 balen
Product afmeting 40 x 80 x 20 cm
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Vezelhennep...
•
•
•
•
•
•

heeft bij de teelt geen chemicaliën nodig;
verbruikt zeer weinig water per kilo vezels voor verdere toepassing;
heeft sterke isolerende en vochtregulerende eigenschappen;
bevat geen eiwitten en trekt daardoor geen ongedierte aan;
slaat CO2 op tijdens de groei, wat een positief effect heeft op de CO2-balans;
draagt bij aan en vertegenwoordigt de gedachte van de circulaire economie.

SOLUTIONS FROM NATURE

Industriële vezelhennep is een jaarlijks hernieuwbare, natuurlijke
bron van hoogwaardige, chemie vrije grondstoffen. Dierverzorgingsproducten van hennep zijn natuurlijk, gezond en uiterst
comfortabel. Perfect voor een gezond en aangenaam
leefklimaat voor onze dieren, met minimale milieubelasting.

VOORDELEN
De dierverzorgingsproducten van HEMPFLAX zijn op duurzame
wijze gemaakt zonder chemische toevoegingen. De strooisels
zijn nagenoeg stofvrij, wat beduidend minder kans op allergische
reacties en ademhalingsproblemen geeft. De natuurlijke antibacteriële werking van hennep houdt ziektes en infecties op afstand.

FEITEN
• 		1 hectare landbouwgrond geeft 9 ton hennepstro per jaar
				(4x meer biomassa dan een hectare bos per jaar!)
• 		1 hectare vezelhennep slaat 15 ton CO2 op, elke oogst weer.
• 		Teelt heeft geen bestrijdingsmiddelen nodig en
				verrijkt de bodem.

VOETAFDRUK
HEMPFLAX werkt met hart voor het milieu. We geloven in deze
plant en telen onze eigen gewassen. Daarbij springen we uitermate
zuinig om met grondstoffen en water. We houden onze ecologische
voetafdruk graag zo klein mogelijk. Omdat we dat simpelweg
belangrijk vinden.

HEMPFLAX produceert op industriële schaal grondstoffen, halffabricaten en eindproducten op basis van milieubewust geteelde vezelhennep
en vlas. Met de teelt van eigen gewassen heeft HEMPFLAX een continue toelevering van kwalitatief hoogwaardige producten.
HEMPFLAX is ISO 9001 gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer bij HEMPFLAX of bij een van
onze dealers naar de meest actuele productinformatie en prijzen.
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Prijzen 2018 exclusief BTW

140 liter BioBase

€ 11,35

