
Algemeen: MossKade werkt pas als de aangebrachte 
coating is opgedroogd.

Bespuitingen bij voorkeur in de vroege ochtend zodat 
het tijd heeft om goed in te drogen. Bespuitingen 
hebben het meest effect wanneer de mossen actief 
assimileren, dit is met een hoge luchtvochtigheid, zoals 
in de winter, voorjaar, najaar of ?s ochtends wanneer er 
dauw op de mossen ligt. 

In de zomer, bij droog weer, kan het minder effectief 
zijn. Bespuitingen bij de eerste tekenen van mos zijn 
het meest effectief en voorkomt verspreiding. 
Niet aanbrengen bij temperaturen onder 5°C of boven 
25°C. Niet aanbrengen wanneer er veel regen wordt 
verwacht. 

MossKade doodt de mossen en algen die bedekt 
worden door de ruim opgebrachte coating. Wanneer er 
een dik mospakket wordt bespoten, moet MossKade tot 
de onderste laag doordringen voor een optimaal effect.  

Toepassing herhalen kan nodig zijn voor een optimale 
werking. De verpakking goed schudden of mixen voor 
gebruik tot het een homogene oplossing is. 

Eventueel klontjes uitzeven, daarna met water mengen 
voor gebruik. Niet met andere producten mengen. 

MossKade opbrengen met behulp van conventionele 
spuitapparatuur en direct op de mossen en algen 
worden aangebracht tot deze grondig nat is. 

Gevaar Melkzuur
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
P280 - Beschermende handschoenen, 
oogbescherming dragen
P305+P351+P338 - 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen
P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen

Aanbrengen met grove druppel, broeskop of gieter. Advies 
voor nozzles bij 2 tot 4 bar zijn Teejet 8005, Lurmark 
F110-05 of vergelijkbaar. Nevelen heeft geen effect! Een 
uitvloeier kan effect op draad- of veenmossen verbeteren.  
Neem bij twijfel contact op met een adviseur. Na gebruik 
de spuitapparatuur grondig reinigen.

Dosering: Meng 1 deel MossKade met 9 delen water. 
Na gebruik mits goed afgesloten 6 maanden houdbaar.

Ingrediënten: 
Plantaardige eiwitten, zetmeel, plantaardige olie, water en 
melkzuur (CAS nr. <10%)  Toepassing: (glas-) tuinbouw, 
boomkwekerij, groenvoorziening, 
hovenier- en schoonmaaksector, particulier gebruik.   

MossKade is onschadelijk voor mensen en dieren. Voer bij 
gebruik tegen algen en mossen in beplanting altijd een 
proefbespuiting uit!  HortiPro en distributeurs zijn niet 
verantwoordelijk voor verminderde werking en schade 
door foutief gebruik van MossKade. 

Product van:  HortiPro B.V. Ermelo Holland 
info@hortipro.com  / www.hortipro.com

Natuurlijke verwijderaar 
van mossen, algen, 

levermos en korstmos. 
Ook voor het gazon.

1L

GHS05

Gevaar 
Melkzuur


	MossKade 1Lt NL
	Page 1


