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 Identificatie 
 

Naam Anti-Onkruid & Anti-Mos - terras, oprit en paden 

Wat Snelwerkend anti-onkruidmiddel 

Werkzame stof  pelargonzuur 

Concentratie 
CONCENTRAAT:                                   237,59 g/L (24,3 %) 
KLAAR VOOR GEBRUIK en SPRAY:           30,99 g/L (3,1 %) 

Vorm vloeibaar 

Target 
doelgerichte bestrijding van onkruid, grassen en mossen (niet 
in gazons). 

Toelatingsnummer 
CONCENTRAAT                           10287G/B 
KLAAR VOOR GEBRUIK                10284G/B 
SPRAY                                        10283G/B 

 
 
 
 
 

 Eigenschappen  
 

 DCM Anti-Onkruid & Anti-Mos is geschikt voor de doelgerichte bestrijding van onkruid, grassen en mossen (niet in 
gazons).  

 Bestrijding van courante eenjarige onkruiden zoals herderstasje, klein kruiskruid, kleine brandnetel, knopkruid, 
melganzevoet, muur, varkensgras, straatgras, hanepoot, ... 

 Product op basis van een werkzame stof die voorkomt in de natuur. Vernietigt de bovengrondse delen van de 
bespoten planten. Het werkt in op ontwikkelde planten en wordt geabsorbeerd door bladeren en groene stengels. 

 Werkt snel en goed, zelfs bij lage temperaturen. De eerste effecten zijn zichtbaar binnen enkele uren.  

 Direct nadat behandelde zones opgedroogd zijn, kunnen ze opnieuw betreden worden. 

 Het product kan toegepast worden op verharde en niet verharde permanent onbeteelde terreinen, tussen sier- en 
groenteplanten, onder sier- en fruitbomen en sierstruiken. Evenals vóór het zaaien of planten van siergewassen 
en groenten of vóór de heraanleg van een gazon.  

 Het product heeft geen langdurig effect. Zaaien en beplanten is al mogelijk na 3 dagen.  
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 Gebruiksaanwijzing 
 
 Goed schudden vóór gebruik. 
 DCM Anti-Onkruid & Anti-Mos moet gemengd worden met water. 
 Toepassen met een rugsproeier of drukspuit op een droge vegetatie. 
 Bespuit de te behandelen onkruiden en grassen tot ze volledig bevochtigd zijn en niet bespuiten tot afdruipen. 

Alleen de groene delen van de plant die rechtstreeks worden behandeld, zullen afsterven. 
 Gelet op drift via de wind, best toepassen bij rustig windstil weer. 
 Gebruik een beschermkap om de omringende planten te sparen. De beschermkap moet zo dicht mogelijk boven 

het grondoppervlak gehouden worden. 
 In geval van hergroei van onkruid kan de behandeling herhaald worden. 
 Niet sproeien op gazon. 
 Het product werkt niet wanneer het wordt toegepast op de grond en verhindert de kieming van zaden niet. Het is 

dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlak zonder onkruiden. 
 Niet toepassen op verharde permanent onbeteelde terreinen (asfalt, beton, kasseien, grind,...) aangesloten op 

een rioleringsstelsel (goten, rioolputten,...) of in de nabijheid van water (rivier, beek, sloot, vijver, putten,...). 
 Enkel een gelokaliseerde behandeling op goed ontwikkelde planten is toegelaten. 

 

 Dosering 
 

- KLAAR VOOR GEBRUIK, SPRAY: Geen verdere verdunning noodzakelijk. 
 

- CONCENTRAAT: 
 
Bereiding van de spuitvloeistof:    125 ml product + 875 ml water (voor 10 m²) 
 
Gebruik voor dosering steeds de doseerdop en/of markeringen op de verpakking zelf. 
 

Kleine handsproeier 1 volle doseerdop (50 ml) in de sproeier gieten en aanlengen met 
water tot 400 ml sproeierinhoud  
(goed voor 4 m²) 

Rugsproeier 500 ml product in de sproeier gieten en aanlengen met water tot 
4 liter sproeierinhoud  
(goed voor 40 m²) 

 

De dosis wordt uitgedrukt per oppervlakte te verwijderen vegetatie. Maximum 100 ml gebruiksklaar product per m². 
 

 Ter bestrijding van Max. aantal toepassingen 

 
Alle teelten  
(tussen de rijen met een afschermkap op 
de sproeier, tussen de rijen zonder de teelt 
te raken) 
 

 
- Eenjarige grasachtige onkruiden  
  (na opkomst onkruiden) 
- Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden  
  (na opkomst onkruiden) 
- Mossen 
 

 
4 per 12 maanden, 
plaatselijke behandeling 
met interval van 30 dagen 

 
(Niet) verharde permanent onbeteelde 
terreinen 
 

 
Alle teelten  
(voor zaaien of planten, tussen de rijen 
zonder de teelt te raken)* 

 
- Eenjarige grasachtige onkruiden 
  (na opkomst onkruiden) 
- Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden 
  (na opkomst onkruiden) 
 

 
1 per teelt, plaatselijke 
behandeling 
 

*wachttijd voor zaaien of planten: 3 dagen 
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 Compatibiliteit van materialen 
 
Het product maakt geen vlekken op tegels of stenen gemaakt van basalt, graniet of beton. Lichte, witachtige plekken 
kunnen mogelijk voorkomen na de behandeling, maar verdwijnen snel na de volgende regenbui. Test de compatibiliteit 
van andere materialen eerst uit op een niet-zichtbare plek. Niet aanbrengen op tegels van kunsthars en marmer. 
 
 

 Stockage 
 
Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Op een droge, koele plaats en goed geventileerde plaats 
in een goed gesloten verpakking bewaren.  
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 
 
 

 Verpakking 
 
Bus 5 L   CONCENTRAAT (tot 400 m²)  2 bussen/omdoos  (= 10 L) 
Bus 2,5 L  CONCENTRAAT (tot 200 m²)  6 bussen /omdoos (= 15 L) 
Fles 1 L    CONCENTRAAT (tot 80 m²)  12 flessen/omdoos (= 12 L) 
Bus 2,5 L  KLAAR VOOR GEBRUIK (tot 25 m²) 6 bussen /omdoos (= 15 L) 
Spray 750 ml  SPRAY (tot 7,5 m²)   12 sprays/omdoos (= 9 L) 
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