Het reinigingsmiddel voor de verwijdering
van alle ReduSystems coatings

Wat is ReduClean?
ReduClean is een speciaal reinigingsmiddel voor
de verwijdering van alle ReduSystems coatings.
Het is eenvoudig toepasbaar op alle kasdekmaterialen zoals glas, acrylaat, polycarbonaat en
plastic folie. Afregenen na toepassing is meestal
voldoende voor een schoon resultaat. ReduClean
is zuinig in gebruik en veilig voor de gebruiker.
Gebruik en dosering
1. Voor 1 ha heeft u 250 liter ReduClean nodig.
2. Verdun de ReduClean al roerend met 5 tot 7
delen schoon water.
3. Verspuit ReduClean op een droog kasdek
wanneer binnen enkele dagen een aanzienlijke
hoeveelheid neerslag wordt verwacht.
• Niet spuiten tijdens neerslag of wanneer de
kans op neerslag tijdens het spuiten groot is
• Niet spuiten bij harde wind i.v.m. overmatig
verlies van product
4. De schermlaag dient in zijn geheel te worden
bevochtigd. Die delen die niet geraakt worden,
worden niet verwijderd.
5. De schermlaag zal in de meeste gevallen na
enkele regenbuien verdwenen zijn.
Aandachtspunten
• Standaard kasdekmaterialen worden niet
aangetast door ReduSystems producten. Voor
kasdekmaterialen met speciale behandelingen

(diffuus glas, AR coatings) raden wij u aan
contact op te nemen met Mardenkro
• Om tot een goede reiniging van de kas te komen
de ReduSystems coatings niet combineren met
producten van andere fabrikanten
• Sommige ReduSystems coatings wijken in
de reinigingsprocedure af van de standaardmethode. Volg altijd de aanwijzingen van het
desbetreffende product voor de verwijdering
Veiligheid en milieu
1. De organische componenten van ReduClean
zijn biologisch afbreekbaar.
2. De verwijdering van ReduSystems kan door
het aanwezige pigment (onschuldige en
tijdelijke) visuele verontreiniging veroorzaken.
Dit kan voorkomen worden door:
• Uitloop op stilstaand helder water te voorkomen
• De uitloop onder het wateroppervlak te
installeren
• Rekening te houden met de capaciteit van de
afwatering ten opzichte van de oppervlakte
van het totale kasdek
3. Sluit tijdens het verwijderen met ReduClean het
waterbassin af. U voorkomt dan een tijdelijke
verandering in de pH-waarde van het water.
Voor meer informatie www.redusystems.nl

ReduSystems is een groep van verwijderbare coatings die de kweker in staat stelt het kasklimaat
beter te beïnvloeden. De ReduSystems coatings worden op het kasdekoppervlak aangebracht middels
bestaande spuitapparatuur en zijn gedurende een heel seizoen bestand tegen weersinvloeden.
ReduSystems coatings zijn op ieder gewenst moment verwijderbaar met ReduClean.
Omdat geen enkele situatie gelijk is, biedt het ReduSystems pakket voor iedere kweker waar ook ter
wereld een passende oplossing. Binnen de ReduSystems groep zijn 3 productlijnen te onderscheiden:

SCHERMEN
Effectieve bescherming tegen een overmaat aan warmte en/of licht
Coatings die de gewas- en kastemperatuur verlagen door het reflecteren van infrarood licht dat
zorgt voor opwarming. Groeilicht wordt afhankelijk van het gekozen product in meer of mindere
mate doorgelaten.

DIFFUUS
Maximale lichtverspreiding met minimaal lichtverlies
Coatings die zonlicht maximaal verspreiden met behoud van een hoge lichttransmissie.
Warmtestraling (infrarood) wordt in meer of mindere mate gereflecteerd afhankelijk van het
gekozen product.

SPECIALTIES
Waar innovaties het licht zien
In het laboratorium van Mardenkro worden in samenwerking met wereldwijd vooraanstaande
onderzoekscentra, universiteiten en kwekers continu nieuwe producten ontwikkeld. De
groep specialties bestaat uit coatings gericht op specifieke gewassen of klimatologische
omstandigheden. Ook omvat de groep innovaties waarvan de toepasbaarheid op verschillende
gewassen verder onderzocht moet worden.
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