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�मपाटे� शेतत�ाची  वै�श�ये
आ�ी जाणतो आप�ा गरजा व �ानुसार सव��ृ� दज�दार शेततळे आप�ा जागेवर वेळेत बसवून देत �ा साठी आ�ी आमचे प्र�त�नधी
प्र�� जागेवर पाठवून त�ाची मोजमाप घेऊन �ानुसार शेतत�ाचे कापड बनवून पाठवतो या दर�ान आम�ा प्र�त�नधी शेतक�ास
आव�क �नद�श व तां�त्रक मा�हती देतात. शेतत�ाचे अ�रीकरण साठी आ�ी आमचे खास प्र�श��त मनु�बळ प्र�� आप�ा 
जागेवर पाठवतो.

अ�तनील प्र�तरोधक
�मपाटे� शेततळे कापडचे अ�तनील प्र�तरोधी 
गुणधमर् उ�ा पासून संर�ण करून कापडाचे 
आयु� वाढवतो.

गळती प्र�तबंधक
�मपाटे� शेततळे कापड १००% गळती 
�बरोधक आहे जेणे करून शेतत�ातील पाणी 
जा� काळ �टकून राहतो.

अ�धक ताकतवर
�मपाटे� शेततळे हे प्रचंड पा�ाचं दाब 
सहन�शलता, फुटणे/फाटणे/तुटणे प्र�तरोधक 
असून सहजी �छद्र पडनेस प्र�तरोध करते.

गुणव�ा पूणर् सेवा
आमचे प्र�श��त मनु�बळ आपणास उ�ृ� 
दज�दार सेवा देतात, आ�ी आपणांस त�र �वक्र�
प�ात सेवेची पण हमी देतो.



�मपाटे� शेततळे चे गुणधमर्

पा�ाची शा�ती असणे �ह आधु�नक शेतीची गरज आहे. अ�नय�मत पाऊसकाळ, मा�ूनची ओढ, यावर मात करणेस भरवसाची �क�ी 
"�मपाटे� शेततळे". जगातील सवार्त दज�दार सयंत्रचा वापर करून �मपाटे� शेततळे कागद (MIPATEX HDPE GEOMEMBRANE) 
बन�वताना अ�ंत प्रमा�णत प�तीने पॉ�लमरचे अनेक थर एकमेकांवर चढ�वले जातात, अनेक वषा��ा अनुभवामधून आ�ी ठरवलेले 
मान�ब�द ुपाळून सवार्त चांगले घडण �न��त करतो.

दीघार्युषी
शेततळे बन�वणे �ह मोठी भांडवली तसेच श्रम असणारी गुंतवणूक असून याचे जोरावर आपण खूप मोठी अथार्जर्नाची
�व�ा करता याची आ�ाला जाणीव आहे, �ामुळेच आ�ी आमचा अनुभव व दज�दार क�ा मालापासून भरपूर 
दीघार्युषी शेततळेकापड तयार करतो.

सहज उपल�ता
महारा�ाचा कानोकोप�ाम�े पसरलेले दोनशे पे�ा अ�धक सु�श��त सुस� �मपाटे� प्र�त�नध�चे जाळे सदैव 
आपणांस सेवा दे�ाकरीत स� आहे, तसेच आमचे अनुभवी जोडणी करणार ेमनु�बळ आपणास कुठलीही तोशीस 
लागणार नाही याची शा�ती देतो

सुलभ हाताळणी
दज�दार �मपाटे� शेततळे �ह हाताळ�ास फार सुलभ असून आ�ी ती आम�ा कारखाना मधून तयार होऊन 
आप�ा जागेवर जोडणी कर ेपय�त हाताळणी करते वेळी सवर् प्रकारची काटेकोर काळजी आ�ी घेतो व दरुु�ी सु�ा 
सहज सुलभपणे करता येते.



�मपाटे� शेततळे चे तां�त्रक तपशील

�मपाटे� शेततळे बन�वताना आ�ी �ा म�े अ�तनील �करण प्र�तरोधक गुणधमर्, फाटणे/तुटणे/फाडणे/�छद्र पडणे रोधक व पा�ाचा 
दाब सहनशीलता जा� आणणे साठी काळजी घेतो.�मपाटे� शेततळे हे साधारण पाच वष� �वनातक्रार चाल�ा साठी बन�वले असून 
आ�ी बन�वलेले शेततळे हे दहा वषर् पय�त �वनातक्रार कायर्रत राहू शकते. �मपाटे� शेततळे कापड हे भारतीय मानक संथान यांचे सवर्
�नकष पाळून बन�वले जातात, यांचासाठी सवर् अ�ाधु�नक तंत्र�ानाने सुस� असा पायोगशाळे म�े आ�ी अनेक प्रकारचा चाच�ा
करून दजार्ची खातरी करतो.

PROPERTY NOMINAL VALUE* 
300 MICRONMETHOD OF  TEST

Thickness (mm) 0.30IS : 7016 (Part 1)

Carbon black contents (%) 2.5IS : 2530

Tear resistance (N) 150Method A1 of
IS 7016 (Part 3)

Impact failure load (Gf ) 1400Annex C

Breaking Strength (N) 4500 (Warpway) 
4300 (Weftway) 

IS : 13162 (Part 5)

Mass (g/m2) 270

NOMINAL VALUE* 
500 MICRON

NOMINAL VALUE* 
750 MICRON

NOMINAL VALUE* 
1000 MICRON

IS : 7016 (Part 1)

0.35

2.5

285

2000

7500 (Warpway) 
7000 (Weftway) 

425

0.76

2.5

325

3500

10000 (Warpway) 
9500(Weftway) 

655

1.10

2.5

Hydrostatic resistance (Kg/cm2) 14
Annex B and 
Annex E

Seam strength  (N/mm) 18IS : 15060

Bursting strength (Ball burst) (N/cm²) 80IS : 7016 (Part 6)

Puncture resistance (N) 340Annex D
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शेततळे अ�रीकरण सेवा

शेततळे कापड (POND LINER) जागेवर जोडणी करणे करीत आ�ी �दले�ा मागर्दशर्क सूचनेप्रमाणे, ज�मनीचे �नयोजन केलेनंतर आमचे 
प्र�श��त मनु�बळ हे आप�ा जागेवर येऊन प्र�� अ�रीकरण (POND LINING) करून देतील, यांचेसाठी आ�ी शेततळे कापड 
जोडणीसाठी अ�ाधु�नक TWINNY T मशीनचा वापर करतो. या म�े दोन कापडांचे जोड हे चा मागर्दशर्क सूचनेनुसार करून �दले जातात.

जमीन तयार करणे
शेतत�ासाठी जमात तयार करताना दगडध�डे, खडी इतर कुठलीही टोकदार व�ू राहणार नाही यांची काळजी घेऊन मऊ 
माती वापरून जमीन तयार करावी. �ा नंतर पाणी मारून समपातळीत माती दाबून �ावी. तलावाचा मा�ावर बांधाम�े 
एक फूट अंतरावर चार खोदनू �ावा.

शेततळे कापड जोडणे
तयार ज�मनीवर कापड अंथरताना लगेजच दोन कापड एकमेकांना मशीन �ार ेजोडणी करत राहावे, असा प�तीने पूणर् 
शेततळे अ�रीकरण पूणर् झा�ावर लगेजच तलावात पाणी भरावी व नंतर लवकरात लवकर कापड बांधावरील चराम�े 
मातीने बुझवून �ावी.

शेततळे कागद अंथरणे
मागर्दशर्क सूचनेनुसार जमीन तयार झाले नंतर लगेजच शेततळे कापड अंथरूण �ांचे जोडणी करावी, हे करतांना कापडावर 

ठीक�ठकाणी गरजेनुसार मातीचा गो�ा भरून ठेवा�ात, जेणेकरून कापड हवेने उडून जाणार नाही, �वपरीत वातावरणात 
अंथरणेची काम करू नये.

शेतत�ांची �नगा
अ�रीकरण पूणर् झा�ानंतर लवकरात लवकर पाणी पूणर् �मतेने भरावेत. पाळीवप्राणी, व�जीव यांनी तलावाकडे जाऊ 

नये �णून त�ाला कंुपण बसवून �ाव�. शेतत�ाचा बांधा�ा बाहेरील तारावर गावात लावणे �क� वा दगड लावून घेणे 
आव�क आहे.



�मपाटे� शेततळे एचडीपीइ प�ड लायनर

अ�नय�मत पाऊसकाळ, वेळीअवेळी �मळणार ेपाणी, अशा�त पाणी पुरवठा यामुळे होणारी पीक हानी वाचव�ा साठी तशेच आप�ालम�े 
पाणी �मळणे साठी संर��त शेततळे हे फार प्रभावी ठरते.शेताम�े उपल� असले�ा पडज�मनीवर सहज �र�ा शेततळे बन�वता येते, �ा 
�ार ेआपण �पकांसाठी पाणी, म�पालन, �प�ासाठी,घरगुती वापरासाठी, जनावरांसाठी उपयोग करू शकतो.

�मपा इंडस्ट्रीज �ह शेती उ�ादने बनवणारी अग्रग� सं�ा असून आ�ी उ�ृ� प्रकारची शेती उपयोगी उ�ादने बन�वतो. �मपाटे� शेततळे 
हे उ� प्रती�ा क�ा मालापासून, अ�ंत आधु�नक चाचणी प्रयोगशाळा म�े �व�वध प्रकारचा अ�ाव�क चाच�ा करून मालाची गुणव�ा 
परखूनच बन�वले जाते. �मपाटे� शेततळे बन�वताना आ�ी �ा म�े अ�तनील �करण प्र�तरोधक गुणधमर्, फाटणे/तुटणे/फाडणे/�छद्र पडणे 
रोधक व पा�ाचा दाब सहनशीलता जा� आणणे साठी काळजी घेतो. �मपाटे� शेततळे हे साधारण पाच वष� �वनातक्रार चाल�ा साठी 
बन�वले असून आ�ी बन�वलेले शेततळे हे दहा वषर् पय�त �वनातक्रार कायर्रत राहू शकते.

शेततळे तयार करणे

5000+ 5000+ 200+ 20+
शेततळे अ�रीकरण समाधानी ग्राहक सेवा क� द्र वषा�चे अ�रीकरण अनुभव

शेतत�ासाठी जमीन तयार करताना दगडध�डे, खडी इतर कुठलीही 
टोकदार व�ू राहणार नाही यांची काळजी घेऊन मऊ माती वापरून 
जमीन तयार करावी. �ा नंतर पाणी मारून समपातळीत माती दाबून 
�ावी. तलावाचा मा�ावर बांधाम�े एक फूट अंतरावर चार खोदनू 
�ावा.

आ�ी जाणतो आप�ा गरजा व �ानुसार सव��ृ� दज�दार शेततळे 
आप�ा जागेवर वेळेत बसवून देत �ा साठी आ�ी आमचे प्र�त�नधी 
प्र�� जागेवर पाठवून त�ाची मोजमाप घेऊन �ानुसार 
शेतत�ाचे कापड बनवून पाठवतो या दर�ान आम�ा प्र�त�नधी 
शेतक�ास आव�क �नद�श व तां�त्रक मा�हती देतात. शेतत�ाचे 
अ�रीकरण साठी आ�ी आमचे खास प्र�श��त मनु�बळ प्र�� 
आप�ा जागेवर पाठवतो.



उ�ृ� दजार् 
�मपाटे� शेततळे कापड सवार्त दज�दार सयंत्रचा आ�ण 
क�ा माल वापर करून व भारतीय मानक संथान यांचे
सवर् �नकष पाळून, अ�ंत प्रमा�णत प�तीने बन�वले 

जातात, या दर�ान सवर् अ�ाधु�नक तंत्र�ानाने 
सुस� असा प्रयोगशाळे म�े आ�ी अनेक प्रकारचा 

चाच�ा करून दजार्ची खातरी करतो.

त�र सेवा
आप�ा वेळे�ा मह�ाची आ�ाला जाणीव आहे, 

�ामुळेच आ�ी वेळेवर शेततळे कापडाची पुरवठा ची 
हमी देतो. आमचे प्र�त�नध� आ�ण अनुभवी जोडणी 

करणार ेमनु�बळ सदैव आपणांस सेवा दे�ाकरीता 
त�र असतात, आपणास कुठलीही तोशीस लागणार 

नाही याची शा�ती देतो.

अनुभवी मनु�बळ
प्र�� जागा पाहणी, मोजणी, तां�त्रक स�ा व प्र�� 
जोडणी साठी पूणर् वेळ प्र�श��त मनु�बळ उपल� 
असून आज पय�त आ�ी ५,००० पे�ा अ�धक शेततळे 

अ�रीकरण पूणर् केले आहेत. शेतत�ाचे अ�रीकरण-
साठी आ�ी आमचे खास प्र�श��त मनु�बळ प्र�� 

आप�ा जागेवर पाठवतो.

Woven Fabric

Woven Fabric

Extrusion Coating

Extrusion Coating

Extrusion Coating

यु�ी �ै�बलीज़ 

हैड्रो�ै�टक र�ेस��ट  

HDPE �टयर र�ेस��ट   

पं�र र�ेस��ट  

लीकेज प्रुफ 

के�मकल र�ेस��ट 

ए�ेल�ट फे���ब�लटी 

हैड्रो�ै�टक र�ेस��ट 

आ�ी जाणतो आप�ा गरजा व �ानुसार सव��ृ� दज�दार शेततळे आप�ा जागेवर वेळेत बसवून देत �ा साठी आ�ी आमचे प्र�त�नधी 
प्र�� जागेवर पाठवून त�ाची मोजमाप घेऊन �ानुसार शेतत�ाचे कापड बनवून पाठवतो या दर�ान आम�ा प्र�त�नधी शेतक�ास 
आव�क �नद�श व तां�त्रक मा�हती देतात. शेतत�ाचे अ�रीकरण साठी आ�ी आमचे खास प्र�श��त मनु�बळ प्र�� आप�ा जागेवर 
पाठवतो.
 

शेततळे साठी �मपाटे� शेततळे कापडच का



Authorised Installer 
PURANDAR AGRO PLAST 

Saswad, Pune, Maharashtra
Toll free : 1800 419 1393

For more information please scan QR code

MIPA INDUSTRIES
S No. 28/1/5, Pisoli, 
Yewalewadi - Saswad road, 
near Hotel Garwa Hills, 
Bopdev ghat, Pune 411048.

सवा�गीन शेती �मपाटे� सोबत 
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