
Název ú?inných slo?: ?krob rostlinného p?vodu 16%; ln?ný olej 2%; kyselina mlé?ná 9% 
Název nebezpe?né látky: kyselina mlé?ná
Nebezpe?í

H318 Zp?sobuje vá?né po?kození o?í. 
P102 Uchovávejte mimo dosah d?tí. P280 Pou?ívejte ochranné 
rukavice/ ochranný od?v/ochranné brýle. P305+P351+P338 P?I 
ZASA?ENÍ O?Í: Opatrn? n?kolik minut vyplachujte vodou. Vyjm?te 
kontaktní ?o?ky, jsou-li nasazeny a je lze snadno vyjmout. Pokra?ujte 
ve vyplachování. P501 Odstra?te obsah/obal p?edáním do sb?rného 
dvora. EUH401 Dodr?ujte pokyny pro pou?ívání, abyste se vyvarovali 
rizik pro lidské zdraví a ?ivotní prost?edí. 

Dr?itel povolení a výrobce: HortiPro BV, Jagerserf 43, 3851SM, 
Ermelo, Nizozemí
Právní zástupce a osoba odpov?dná za kone?né ozna?ení pom. prost?edku: BIOCONT 
LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Mod?ice, tel: 545 218 156, 
www.biocont.cz

?íslo ?ar?e/ datum výroby formulace: uvedeno na obalu
Doba pou?itelnosti: 2 roky od data výroby, teplota skladování 5 °C a? 25 °C
Mno?ství pom. prost?edku v obalu: 1 L HDPE láhev

Zp?sob p?sobení: 

MossKade lze pou?ít v zahradnictví, ?kolka?ství, na zpevn?né plochy (chodníky, st?echy, 
zdi, d?ev?né ploty, pergoly, terasy, mola apod.), na trávníky, ve sklenících, v okolí 
zahradních jezírek. MossKade vytvo?í povlak a tím znemo?ní v transpiraci a p?íjmu 
?ivin, v d?sledku ?eho? ne?ádoucí rostliny po n?kolika dnech uschnou. Výrobkem 
MossKade vytvo?ený ochranný povlak na pevném povrchu zamezí opakovanému r?stu 
mech?m, li?ejník?m a játrovkám. MossKade není fytotoxický pro vy??í rostliny. 

Tento výrobek je mo?né pou?ít v ekologickém zem?d?lství 

Up?esn?ní pou?ití: MossKade aplikujte na mladé rostliny p?i prvním výskytu. Aplikace 
od podzimu do jara je nejefektivn?j?í. MossKade je ú?inný ji? p?i teplotách od 8 °C, 
doporu?ujeme aplikaci brzy ráno. Pro post?ik pou?ijte trysky tvo?ící dostate?n? velké 
kapky, rosení ?i ml?ení nezajistí dostate?né pokrytí a dobrý výsledek. P?ed aplikací 
vyzkou?ejte na men?ím vzorku. V závislosti na velikosti a stá?í játrovek, li?ejník? a 
mech? pou?ijte koncentraci 1:6 ? 1:12. 20 l post?iku sta?í na 100 m2 aplika?ní plochy

Ochranné vzdálenosti a jiná opat?ení a omezení s ohledem na zdraví lidí, necílových 
organism? a slo?ek ?ivotního prost?edí: Nejsou stanoveny

Dal?í omezení: Nejezte, nepijte a neku?te p?i práci a a? do odlo?ení osobních ochranných 
pracovních prost?edk?. Po odlo?ení osobních ochranných pracovních prost?edk? (OOPP) 
se d?kladn? umyjte. Po skon?ení práce ochranný od?v a dal?í OOPP vyperte / o?ist?te. 
Vstup na o?et?ený pozemek je mo?ný a? po zaschnutí post?iku. 

Osobní ochranné pracovní prost?edky: Ochrana dýchacích orgán?: není nutná. 
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice. Ochrana o?í a obli?eje: Ochranné 
brýle/?tít. Ochrana t?la: ochranný od?v musí mít dlouhé rukávy a nohavice. Dodate?ná 
ochrana hlavy: není nutná. Dodate?ná ochrana nohou: uzav?ená pracovní obuv. 
Spole?ný údaj k OOPP: -Po?kozené OOPP (nap?. protr?ené rukavice) je nutné urychlen? 
vym?nit

Informace o první pomoci: V?eobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potí?e nebo v 
p?ípad? pochybností uv?domte léka?e. První pomoc p?i nadýchání: P?eru?te práci. 
P?ejd?te mimo o?et?ovanou oblast. Odlo?te kontaminovaný od?v. První pomoc p?i 
zasa?ení k??e: Odlo?te kontaminovaný/nasáklý od?v. Zasa?ené ?ásti poko?ky umyjte, 
pokud mo?no teplou vodou a mýdlem, poko?ku následn? dob?e opláchn?te. První 
pomoc p?i zasa?ení o?í: Vyplachujte o?i velkým mno?stvím vlahé ?isté vody a sou?asn? 
odstra?te kontaktní ?o?ky, jsou?li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní 
?o?ky nelze znova pou?ít, je t?eba je zlikvidovat. První pomoc p?i náhodném po?ití: 
-Vypláchn?te ústa vodou, p?ípadn? dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte 
zvracení. 
P?i vyhledání léka?ského o?et?ení informujte léka?e o pomocném prost?edku, se kterým 
se pracovalo, poskytn?te mu informace ze ?títku, etikety nebo p?íbalového letáku a o 
poskytnuté první pomoci. Dal?í postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze 
konzultovat s Toxikologickým informa?ním st?ediskem: telefon nep?etr?it?: 224 919 
293 nebo 224 915 402. 

Skladování: Pomocný prost?edek MossKade skladujte v p?vodních obalech. Po otev?ení 
spot?ebujte do 6 m?síc?. Uchovávejte odd?len? od skladovaných potravin, nápoj? a 
krmiv, hnojiv, desinfek?ních p?ípravk? a obal? od t?chto látek. Chra?te p?ed vlhkem, 
mrazem a p?ímým slune?ním svitem. Likvidace obal? a zbytk?: Pou?ité obaly se 
nesm?jí pou?ívat k jinému ú?elu! Zbytky pomocného prost?edku a pou?ité obaly se 
likvidují p?edáním do sb?rného dvora.

Dal?í údaje a up?esn?ní: P?íprava aplika?ní kapaliny: p?ed pou?itím dob?e 
promíchejte. Nádobu napl?te ?áste?n? vodou, odm??ené mno?ství MossKade nalévejte 
p?es sítko a dopl?te na po?adovaný objem. Aplika?ní kapalinu nep?ipravujte do zásoby. 
?ist?ní za?ízení pro aplikaci pomocného prost?edku: K aplikaci pomocného prost?edku 
MossKade není pot?eba zvlá?tního za?ízení. Po aplikaci nádr? za?ízení, ramena, trysky 
?ádn? vypláchn?te vodou, aby nedo?lo k ucpání trysek (1/4 objemu nádr?e post?ikova?e). 
Opakujte 2x. V p?ípad? ?isticích prost?edk? postupujte dle návodu k jejich pou?ití. 

Pomocný prost?edek, u n?ho? pro?la doba pou?itelnosti, lze uvád?t na trh po dobu 1 
roku, jestli?e se proká?e na základ? analýzy odpovídajícího vzorku, ?e se jeho chemické a 
fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, ne jejich? základ? bylo ud?leno povolení. 
Laboratorní rozbory pomocného prost?edku pro tento ú?el zajistí dr?itel povolení u 
laborato?e akreditované v ?lenském stát? Evropské unie. Dr?itel povolení je povinen 
prodlou?enou dobu pou?itelnosti vyzna?it na obalu pomocného prost?edku a tuto 
skute?nost oznámit Ústavu do 5 dn? ode dne provedení zm?ny na obalu pomocného 
prost?edku.
Upozorn?ní:
P?ed pou?itím výrobku si p?e?t?te p?ilo?ené pokyny. Riziko za po?kození vyplývající z 
faktor? le?ících mimo dosah kontroly výrobce nebo distributora nese spot?ebitel. Za 
?kody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným pou?itím pomocného 
prost?edku výrobce ani distributor neru?í.

POMOCNÝ PROST?EDEK NA OCHRANU ROSTLIN
Uvád?ný na t rh podle na?ízení o vzájem ném  uznávání 2019/515

P?ed pou?it ím  si p?e?t ?t e p?ilo?ený návod k  pou?it í

100 % P?ÍRODNÍ POMOCNÝ PROST?EDEK K REDUKCI 
?AS, LI?EJNÍK? , JÁTROVEK A MECH?  V TRÁVNÍCÍCH 

A NA ZPEVN?NÝCH PLOCHÁCH 
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