Środek czyszczący do usuwania
wszelkich powłok ReduSystems

Co to jest ReduClean?
ReduClean to specjalny roztwór czyszczący, przeznaczony do usuwania wszystkich powłok ReduSystems.
Łatwy w użyciu na wszystkich materiałach cieplarnianych, takich jak szkło, folie akrylowe, poliwęglanowe
i z tworzywa sztucznego. Zazwyczaj po nałożeniu
produktu do wyczyszczenia powierzchni wystarczą
wody deszczowe. ReduClean jest środkiem ekonomicznym i bezpiecznym w użyciu.
Sposób użycia i dawkowanie
1. Na hektar powierzchni potrzebnych jest 250 litrów
ReduClean.
2. Rozcieńczyć ReduClean mieszając go w 5 do 7
części czystej wody.
3. Rozpryskiwać ReduClean na suchą powierzchnię
szklarni, gdy prognozy pogody przewidują opady
deszczu w ciągu kilku najbliższych dni.
• nie rozpylać produkt podczas deszczu ani gdy zanosi się, że spadnie deszcz podczas rozpylania środka
• nie rozpylać środka podczas wiatru, ponieważ
spowoduje on zbyt dużą jego utratę
4. Cała powłoka musi być zwilżona. Miejsca, które nie
zostaną zwilżone środkiem nie zostaną oczyszczone.
5. W większości przypadków, powłoka zostanie zmyta po kilku deszczach.
Ważne informacje
• produkty ReduSystems nie uszkadzają standardowych materiałów cieplarnianych. W sprawie

specjalnie obrabianych materiałów cieplarnianych
(szkło rozpraszające, powłoki przeciwodblaskowe),
należy kontaktować się z firmą Mardenkro
• w celu zapewnienia właściwego czyszczenia
szklarni, nie należy łączyć powłok ReduSystems
z produktami innych producentów
• procedura czyszczenia niektórych powłok
ReduSystems różni się od standardowej metody.
Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami
produktów do usuwania danego preparatu
Bezpieczeństwo i środowisko
1. Składniki organiczne ReduClean są biodegradowalne.
2. Pigment, który może się pojawić po usunięciu
ReduSystems może spowodować zanieczyszczenia
wizualne (tymczasowe i nieszkodliwe).
Można temu zapobiec poprzez:
• niedopuszczanie, aby woda z płukania spływała do
wód stojących
• zamontowanie kanalizacji pod powierzchnią wody
• zwrócenie uwagi na zdolność odprowadzania wody
w stosunku do całkowitej powierzchni zadaszenia
szklarni
3. Przed użyciem ReduClean do usuwania powłok,
należy zamknąć zbiornik wody. Uniemożliwi to
chwilową zmianę pH wody.
Więcej informacji można uzyskać w witrynie
www.redusystems.pl

ReduSystems to grupa dających się usuwać powłok, pozwalająca właścicielom upraw na jeszcze
lepszą regulację klimatu. Powłoki ReduSystems nakłada się na powierzchnię dachu szklarni za
pomocą powszechnie stosowanych urządzeń do oprysku. Dzięki temu powierzchnia szklarni pozostaje
zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych przez cały sezon. Powłoki ReduSystems
można w dowolnym momencie usunąć za pomocą ReduClean.
W zależności od sytuacji ReduSystems oferuje pakiet odpowiedniego rozwiązania dla każdego
właściciela upraw niezależnie od miejsca uprawy. ReduSystems obejmuje 3 linie produktów:

CIENIOWANIE
Skuteczna ochrona przed nadmiarem ciepła i/lub światła
Powłoki obniżające temperaturę rośliny oraz temperaturę w szklarni dzięki odbijaniu światła
podczerwonego, które sprzyja nagrzewaniu. Światło niezbędne do wzrostu roślin przepuszczane
jest w większym lub w mniejszym stopniu zależnie od wybranego produktu.

ROZPRASZANIE SWIATLA
Maksymalne rozproszenie światła przy minimalnej jego utracie
Powłoki, które maksymalnie rozpraszają promienie słoneczne, utrzymując wysoki poziom
transmisji światła. Promieniowanie cieplne (podczerwone) odbijane jest w mniejszym lub w
większym stopniu zależnie od wybranego produktu.

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
Światło dla innowacji
W laboratoriach w Mardenkro we współpracy ze światową czołówką centrów badawczych,
uniwersytetami i właścicielami upraw stale opracowywane są nowe produkty. Grupa
produktów specjalistycznych to powłoki opracowane z myślą o szczególnych gatunkach roślin
lub warunkach klimatologicznych. Obejmuje ona również innowacyjne rozwiązania, których
zastosowanie na różnych roślinach ciągle wymaga dalszych badań.
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