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GREEN RE-ACTION E.84 
ECOLOGISCHE BUITENAANSLAGREINIGER 
 
Beschrijving: 
GREEN RE-ACTION E.84 is een hoogwaardige, gebruiksklare biologische reiniger voor de efficiënte verwijdering van 
buitenaanslag en atmosferische vervuilingen. 
 
Eigenschappen: 
GREEN RE-ACTION E.84 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie en is ontwikkeld conform de strenge richtlijnen 
van het HYGENIQ-duurzaamheidsmanifest*. GREEN RE-ACTION E.84 is een biologische reiniger die geschikt is voor de 
effectieve verwijdering van (atmosferische) vervuiling en aanslag met een langdurig resultaat. GREEN RE-ACTION E.84 is 
veilig toepasbaar op alle waterbestendige oppervlakken zoals (natuur)steen, beton, kunststof, metaal, rubber, kit, keramiek, 
voeg, glas etc. Het bevat speciale 100% biologische bestanddelen die helpen zorgen voor een seizoenlang schoon resultaat. 
GREEN RE-ACTION E.84 is 100% veilig voor het milieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en veilig 
voor mens en dier. 
 
Gebruiksinstructie: 
Bij buitentoepassing dient de ondergrond droog te zijn. Verwijder voor behandeling zoveel mogelijk grove vervuiling zoals 
zand en modder. GREEN RE-ACTION E.84 kan worden aangebracht met een pompsproeier, gieter of met behulp van de 
speciale, duurzame combispraykop. De foamstand is perfect voor verticale oppervlakken en met de fijne nevelspray kunnen 
snel grotere oppervlakken behandeld worden. Breng een passende hoeveelheid GREEN RE-ACTION E.84 aan op het te 
behandelen oppervlak. Bewerk het oppervlak met een borstel of schuurspons. Hoe langer de inwerktijd, des te beter het 
resultaat, waarbij het beste effect ontstaat bij droog en zonnig weer. Spoel eventueel na met schoon water. Voor een 
langdurig resultaat kunnen stenen, betonnen en keramische oppervlakken na behandeling worden geïmpregneerd met 
STONEGUARD E.88. 
 
Dosering: 
Het product is gebruiksklaar. Bij verdunning (max. 1:4) verliest het middel aan effectiviteit en zal de inwerktijd langer zijn. 
 
Voordelen: 
 Langdurig resultaat 
 Dual-action combispraykop 
 pH-neutraal, niet geclassificeerd en volledig veilig voor gebruik 
 100% veilig voor milieu, mens en dier 
 100% veilig en werkzaam op alle waterbestendige materialen en oppervlakken 
 Zuinig in gebruik doordat herbevuiling wordt voorkomen 
 Geen beperkingen voor transport, hantering en opslag. 
 
Verpakking en verpakkingsinformatie: 
HYGENIQ PROFESSIONAL gebruikt voor haar verpakkingen 100% plant-based bioplastic. Dit unieke, volledig hernieuwbare 
materiaal is daarnaast 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Door het gebruik van deze plant-based 
verpakkingen wordt CO2 geabsorbeerd en de opwarming van de aarde teruggedrongen. 

 750 ml dual-action sprayflacon / Art.nr.: E137584 
6 flacons per doos / 120 dozen per pallet (24 dozen/laag en 5 lagen) 

 5 L jerrycan / Art.nr.: E130284 
2 jerrycans per doos / 48 dozen per pallet (16 dozen/laag en 3 lagen) 

 
Technische informatie: 
 Lichtgroene vloeistof 
 pH: ca. 8 
 
Transport, hantering en opslag: 
GREEN RE-ACTION E.84 is non-classified. Er zijn geen beperkingen voor transport, hantering en opslag. 
 
*Bezoek https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie. 


