
 
 

OSMO MOSSKADE 
OPRITTEN TERRASSEN DAKEN 

EIGENSCHAPPEN 

100% NATUURLIJK MIDDEL TEGEN LEVERMOS, MOS, KORSTMOS EN ALGEN 
OSMO Mosskade® bevat enkel natuurlijke grondstoffen zoals eiwit, zetmeel en plantaardige olie. Deze 
vormen samen een coating die, nadat het is opgedroogd, fysiek de mossen en algen verstikt. 
OSMO MossKade® kan veilig tussen planten in borders of moestuin toegepast worden. Bij overwaaien naar 
jonge planten en bij hoge temperatuur kan er wat bladschade ontstaan. 
OSMO Mosskade® kan ook preventief gebruikt worden en is volledig onschadelijk voor mens en dier. 
In de meeste gevallen zijn de resultaten zichtbaar binnen enkele dagen. Voor een optimaal resultaat 
kan het nodig zijn om de toepassing te herhalen. 

GEBRUIK 

WAAR GEBRUIKEN 
Toepasbaar op pad, oprit en terras; op hout, muren, daken, grafzerken, gazon; in de sier-, fruit- en 
moestuin tussen of op planten en bomen. 
 
DOSERING 
Meng 1 L OSMO MossKade® met 9 L water. Voor de meeste toepassingen is deze mix goed voor 50 m2. 
Voor daken, opritten en paden: goed voor 35 m2. 
Goed schudden voor gebruik! 
 
HOE TOEPASSEN 
Gebruik een gieter of sproeier met grove druppel. 
Meng het geheel goed en breng het ruim over het te behandelen oppervlak, alsof u aan het verven bent. 
OSMO MossKade® is een coating die mossen en algen verstikt, nadat het is opgedroogd. Daarom is het 
belangrijk dat het 7 à 12 uur na de behandeling droog blijft. 
 
TOEPASSINGSPERIODE 
Bij voorkeur toepassen bij de eerste tekenen van levermos, mossen of algen en wanneer er geen regen 
wordt verwacht. Bij voorkeur toepassen bij een hoge luchtvochtigheid. Ideaal is ’s morgens wanneer er 
dauw op de mossen ligt. De werking is het best bij temperaturen tussen 10°C en 25°C. 

TIP 

BEWAARTIP 
Bewaar OSMO MossKade® op een koele (1-15°) en donkere plaats. Na opening beperkt houdbaar (max. 6 
maanden). Sluit de verpakking goed na gebruik. Reinig uw spuitapparatuur goed na gebruik van OSMO 
MossKade®. 

  



 
 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

OSMO MossKade® bevat melkzuur (<10%), water, plantaardig eiwit en zetmeel. 
 
WAARBORG 
De fabrikant waarborgt de kwaliteit van de producten. Omdat hij geen controle kan uitoefenen over het 
gebruik ervan, kan hij geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking op schade die voortvloeit door 
een (foutieve) toepassing van MossKade®. 
Vóór gebruik de gebruiksaanwijzing lezen. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te 
voorkomen. 
 
Gevarenaanduidingen 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
 
Veiligheidsaanbevelingen 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P280 Beschermende handschoenen en 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 ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 


