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  Hydro Mousse 
 

Objednací číslo: A6999 

 

Návod k použití 

 

1. Příprava plochy k ozelenění 

• Odstraňte nečistoty a odumřelou trávu 

• Nakypřete horní vrstvu země hráběmi 

Užitečné tipy, než začnete s výsevem: 

• Nejprve zemi nakypřete, aby se mohl i Váš trávník s použitím systému Hydro Mousse perfektně nově 

zazelenat 

• Použijte systém Hydro Mousse nejprve pouze s vodou (bez semen a nosného materiálu) pro vyzkoušení, 

jak to funguje 

• Otočte spínač do polohy VYP, než přistoupíte k dalšímu kroku 

 

2. Příprava Hydro Mousse  

• Naplňte veškeré osivo do zásobníku na osivo. Neplňte nad linku označující maximum 

• Otevřete sáček s nosným materiálem a vysypte do zásobníku na osivo 

• Připevněte secí a postřikovací nástavec na zásobník na osivo a pevně zašroubujte. Přitom zajistěte, aby 

byl spínač v poloze VYP 

• Pak připevněte zahradní hadici a pusťte vodu z kohoutku 

 

3. Použití Hydro Mousse 

• Otočte spínač do polohy „silné osetí“ a naplňte zásobník na osivo do ¾ vodou. Nyní bude 

z postřikovacího nástavce vytékat čistá voda. To je naprosto normální. Současně se bude zásobník 

automaticky plnit vodou. Pak otočte volicí spínač do polohy VYP 

• Určete oblast, kterou chcete ozelenit 

TIP: Po úspěšném naplnění zásobníku vodou doporučujeme zásobník protřepat. Voda se pak ještě lépe smísí 

s osivem a nosným materiálem 

• Nyní otočte spínač na „lehké osetí“ – pro dosetí nebo opravu trávníku nebo „silné osetí“ – pro nové 

ozelenění. Nyní by měla za krátkou dobu z postřikovacího nástavce již vytékat zelená kapalina smísená 

s osivem. Může se stát, že nyní bude v prvních sekundách vytékat ještě čistá voda, dokud kapalina 

nezezelená 

• Stříkejte na zem stejnoměrně a plynule ze vzdálenosti asi jeden metr nad zemí. Podle tlaku vody 

v potrubí máte nyní čas asi 4 minuty na zpracování osiva s nosným materiálem 

POZOR: Po výše uvedeném čase se může stát, že bude kapalina stále ještě zelená, avšak již nebude k 

dispozici žádné osivo. Jakmile bude z postřikovacího nástavce vycházet zelená kapalina bez osiva, ukončete 

aplikování a otočte volicí spínač do polohy VYP 
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• V normálním případě by v zásobníku již nemělo být žádné osivo. Pokud by v zásobníku přesto ještě 

trochu osiva zůstalo, můžete v aplikování krátce pokračovat s obráceným zásobníkem a zapnutým 

postřikovacím nástavcem až do vyprázdnění posledního osiva ze zásobníku 

 

4. Zalití zpracované plochy 

• Zalévat zem třikrát denně, aby byl povrch udržován vlhký, dokud nový trávník nedosáhne výšky asi 7 cm 

Pro zalévání otočte spínač do polohy „zalévání“ 

Užitečné tipy:  

• Osivo začne klíčit za 7 – 14 dní 

• Začněte se sekáním, jakmile trávník vyroste do výšky 7 cm 

• Nový trávník vysévejte v období od března do října 

• Secí a postřikovací nástavec pevně přišroubujte  

• Nosný materiál obsahuje barvu rozpustnou ve vodě, která při kontaktu barví, proto používejte rukavice 

• Uschovejte si zásobník na osivo pro další naplnění a použití 

Důležité upozornění:  

• Tento výrobek obsahuje neškodné barvivo v potravinářské kvalitě, které barví, proto používejte 

rukavice 

• Při kontaktu s kůží smyjte vodou a saponátovým prostředkem 

• Z ploch, jako je beton okamžitě smyjte vodou. Vybledne po několika dnech na slunečním světle 
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