
GEBRUIKSAANWIJZING HDDS® GREANR® cleaner  

MULTI-REINIGER VOOR DE LANDBOUW 

Algemene informatie. 

GREANR cleaner is een special krachtig geformuleerd reinigings- en oplosmiddel op basis van citrus-

oliën. Geschikt voor het reinigen van apparatuur, fust, tanks en bewaarplaatsen met verontreinigen 

van kiemremmingsmiddelen op basis van chloorprofam / CIPC en andere 

gewasbeschermingsmiddelen. Een veelzijdig reinigingsmiddel geschikt voor het verwijderen van 

complexe onzuiverheden of zeer zware verontreinigingen met oliën, vetten, eiwitten en vaste stoffen 

in cement, stenen vloeren, tegels, hout, roestvrij staal, kleden, kleding en bepaalde kunststoffen. 

Dit product bevat onder andere sinaasappelolie als natuurlijke geurstof en laat een frisse en 

natuurlijke citrus geur achter.   

ALGEMEEN 

Een stoflaag is moeilijk te bevochtigen; zorg er daarom altijd voor dat, vóór het reinigen met GREANR 

cleaner, stof en grond zo veel mogelijk zijn verwijderd met een luchtcompressor en/of door 

borstelen. 

Het onderstaande toepassing protocol van GREANR cleaner kan prima ingepast worden als extra stap 

in het CIPC schoonmaakprotocol. 

HET REINIGEN VAN TOEPASSINGSAPPARATUUR 

Het reinigen van de apparatuur zelf: 

De apparatuur in zijn geheel goed bevochtigen met onverdunde of 1:3 oplossing van GREANR 

cleaner. Gebruik hiervoor een drukvernevelaar en pas toe met een zeer fijne nevel. Laat de vloeistof 

inweken. Spuit de behandelde delen af en borstel ze af met schoon heet water voordat ze opdrogen. 

Het beste effect wordt verkregen met een stoomcleaner. Bij zeer hardnekkige vervuiling de 

behandeling herhalen. Reinig de drukvernevelaar altijd 2 maal, met schoon, heet water. Spuit de 

vernevelaar daarbij even door, zodat er geen resten van GREANR cleaner in achterblijven. 

Alternatieve wijze van reinigen van de gehele toepassingsapparatuur: 

Toepassingsapparatuur kan ook worden gereinigd  door de GREANR cleaner , vanuit een apart tankje, 

op te zuigen en door de schijfvernevelaar of het fogapparaat te laten draaien. Goed rondpompen, 

zodat de vervuilde vloeistof weer apart kan worden opgevangen. Spoel de gereinigde apparatuur, 

vanuit het aparte tankje, 2 maal goed na met schoon, heet water, zodat er geen resten van GREANR 

cleaner in de leidingen achter kunnen blijven.  

HET REINIGEN VAN DIVERSE OPPERVLAKKEN 

Inschuurlijn: 

Spuit de apparatuur, die op sommige oppervlakken gereinigd moet worden, voor de behandeling 

met voldoende water af, zodat deze vrij van grond en stof is. Laat het opdrogen. Daarna goed 



bevochtigen door GREANR cleaner onverdund of middels een 1:3 oplossing te vernevelen tot het 

afdruippunt (stop voordat er druppeltjes van het oppervlak aflopen). Dit enige tijd laten inweken en 

direct na het loskomen van de vervuiling, voordat de vloeistof is opgedroogd, met behulp van een 

borstel en/of stoomcleaner met een ruime hoeveelheid heet water reinigen. 

Attentie 

Spuit na het loskomen van de vervuiling – doch vóór het opdrogen van de cleaner – alle behandelde 

onderdelen van de apparatuur met een ruime hoeveelheid heet water goed schoon. Denk daarbij 

vooral aan de buitenzijde van de onderdelen van pvc, neopreen (rubberschermen), elektrische 

leidingen en open kabelgoten, zodat er geen resten van GREANR Cleaner op achterblijven. GREANR 

cleaner is sterk oplossend / droogtrekkend. Dit veroorzaakt dat materialen sneller verouderen, 

waardoor ze broos kunnen worden. 

GREANR cleaner NIET op knollen, bollen of gewassen spuiten, want dit kan schade tot gevolg 

hebben. 

Polycarbonaat en acrylglas zijn niet bestand tegen een behandeling met GREANR cleaner. Bedek deze 

delen voor de toepassing en spoel eventueel geraakte delen onmiddellijk af met heet water. 

Scherm elektromotoren en elektriciteitsdraden vóór de behandeling goed af, ter voorkoming van 

kortsluiting. 

Bewaarplaats: 

Maak de gehele bewaarplaats inclusief koelgoten vrij van grond en stof. Laat vervolgens de cel een 

aantal uren drogen. Behandel de bewaarplaats middels een ruimtebehandeling (bijvoorbeeld een 

electrofog of iets dergelijks) met verdunde GREANR cleaner en creëer tegelijkertijd een lichte 

opwaartse luchtstroom met behulp van ventilatoren. Stop met de ruimtebehandeling als het 

behandelde oppervlak verzadigd is, dat wil zeggen tot het afdruippunt (stop nét voordat er 

druppeltjes van het oppervlak van de wanden van de bewaarplaats aflopen).  

Laat de cleaner op de wanden van de bewaarplaats opdrogen tot deze plakkerig wordt. Reinig 

vervolgens de gehele bewaarplaats met een stoomcleaner. De temperatuur stoomcleaner dusdanig 

afstemmen, dat een temperatuur van tenminste 60 C wordt bereikt op het te reinigen 

oppervlak.Dweil het spoelwater op met een dweilmachine en bewaar het ‘spoelwater’ bijvoorbeeld 

in een IBC. Voer het daarna af in een Phytobac, Heliosec of via RENEWI.. 

Kisten: 

Maak de kisten vrij van grond en stof en reinig deze met de kistenreiniger. Laat de kisten vervolgens 

een aantal uren drogen. Plaats de kisten in een (te behandelen) bewaarplaats en voer een 

ruimtebehandeling uit zoals hierboven beschreven. 

Haal na een week de kisten uit de bewaarplaats en reinig deze opnieuw via de kistenreiniger met 

heet water (> 60 o C) en spoel eventueel na met Wolsit KD10. Vang het ‘spoelwater’ op in een IBC en 

voer het af via Phytobac, Heliosec of RENEWI.. 

 



DOSERINGEN: 

Met koudnevel- of hoog volume electrofog apparatuur. 

Puur of 25% verdund. Bij grote oppervlaktes van ingedrongen vervuiling, altijd nareinigen met 

stoomcleaner 

Met waterreinigingsapparatuur of watervernevelaar met doseerunit bij verwijdering van 

verontreiniging van cement, stenen vloeren, tegels, hout, roestvrij staal, kleden, kleding en bepaalde 

kunststoffen. 

25 % verdund  Zwaar vervuilde oppervlakken 

  5 % verdund  Licht vervuilde oppervlakken 

  2  % verdund  Roestvrij staal of kunststof oppervlakken, bestand tegen etherische oliën 

0,5 % verdund  Ramen en spiegels 

 

Dosering per wandoppervlakte: 

75 ml GREANR Cleaner per m2 wandoppervlakte in 25 % concentratie = 300 ml spuitvloeistof per m2. 

1000 ton aardappelen in een bewaarruimte beslaat ca. 1.000 m2 wandoppervlakte in hoogte, 

breedte, vloer en plafond. Benodigde hoeveelheid GREANR Cleaner: 75 L per 1.000 ton.  

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoerder. 

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. 

Droogtrekkend op de huid, zeer sterke zeepachtige werking, goed en met voldoende water 

naspoelen. Kan een huidreactie veroorzaken indien allergisch voor etherische oliën. 

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van 

toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane 

ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over 

opslag, vervoer, de wijze van gebruik, de dosering et cetera kan worden uitgeoefend, deze 

omstandigheden de werking van het product kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee 

gaan aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door 

toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij 

nieuwe en/of ongebruikelijke methoden, adviseren wij eerst contact op te nemen met uw 

leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde 

toepassing 

 


