
     LUXAN MOSDOOD 

        Tegen mos in gazons 

Voldoende voor ruim   40m²   ( 1 kg )  

Voldoende voor ruim 200m²   ( 5 kg ) 

Voldoende voor ruim 400m²   ( 10 kg ) 

 

 

 

Werkzame stoffen: IIzer(II)sulfaat 

Gehalte: 95% 

 

 

ALGEMEEN 

Luxan Mosdood kan als strooipoeder en in water opgelost worden toegepast ter bestrijding van mossen in 

gazons. Teneinde de mossen goed te kunnen bestrijden, is het wenselijk het gazon eerst te maaien en het 

afgemaaide gras te verwijderen. Daarna enkele dagen het gazon laten herstellen alvorens tot behandeling over 

te gaan. Tijdens een langdurige droge periode verdient het aanbeveling te wachten met de behandeling tot 

meer vochtige omstandigheden. Na behandeling niet direct op het gazon lopen. Als het mos na enkele dagen 

verkleurd is kan het gazon geverticuteerd worden. De dode mossen verwijderen en vervolgens de open 

plekken opnieuw inzaaien. 

 

GEBRUIKSAANWIJZIGING 

GEBRUIK ALS STROOIPOEDER 

Luxan Mosdood moet op een vochtige mosbegroeiing worden uitgestrooid. Men kan daartoe het gazon vóór 

de behandeling beregenen. Het is van belang het strooipoeder regelmatig te verdelen en de juiste dosering aan 

te houden. In een droge periode moet enkele dagen na de behandeling het gazon opnieuw worden beregend, 

daar anders vrij langdurig een zwarte verkleuring zichtbaar blijft. Soms kan een tweede behandeling 

noodzakelijk zijn. Dosering: 500 gram per 20 m² gazon. 

 

GEBRUIK ALS SPUITPOEDER 

Los 500 gram Luxan Mosdood op in ± 15 L water en verdeel deze over 20 m² gazon, b.v. met een gieter. Het 

mos moet voldoende door de sproeivloeistof worden bevochtigd. Niet toepassen tijdens felle zonneschijn. 

 

ATTENTIE 

Luxan Mosdood is niet bestemd voor toepassing op terras, tuinpaden ( steen of grind ) en dergelijke, omdat het 

op die plaatsen een zeer moeilijk te verwijderen bruine verkleuring kan veroorzaken. Bij direct contact van 

handen of kleding met het product kan ook bruinverkleuring ontstaan. Luxan Mosdood niet toepassen bij felle 

zonneschijn. 

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIRFT 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor bestrijding van mossen in gazons. 

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

           DCM Nederland B.V. – Valkenburgseweg 62-a – 2223 KE  Katwijk.   www.luxan.eu 

Dosering: zie 

gebruiksaanwijzing 


