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1. BRUKERVEILEDNING
Brukerveiledningen er satt sammen for å gi svar på hvordan vedlikeholde mosematter,
slik at kvaliteten på produktet opprettholdes.

2. UNDERLEVERANDØRER
-

Xeroflor XF 321 mose matter
Fix ALL Crystal – monteringslim ms polymer

3. PRODUKTBESKRIVELSE
Mosemattene består av minst fire ulike arter moser dyrket på en matte som er laget av
resirkulerbare materialer. Avhengig av det lokale klimaet og de lokale værforholdene
vil noen mosearter tilpasser seg bedre det nye vekststedet enn andre, og mattene kan
langsomt forandre utseende sitt etter hvert. I tørre, varme perioder kan mosene blir
brune på grunn av tørke, men etter noen dager med regn og fuktige værforhold blir de
grønne igjen.

Vekten på ferdig utlagt mosematte er ca. 16 kg/m2 (vannmettet).
Tykkelse: 1,5 cm.
Lengde av moserullene: 1-10 m, eller etter behov.
Bredde av moserullene: 1 m.

Artssammensetning
Mattene inneholder minimum 4 mosearter i varierende sammensetning. Artene
kommer fra slektene Racomitrium, Polytrichum, Ceratodon, i noen tilfeller også fra
slektene Bryum eller Brachythecium.

4. INSTALLERING
Mosematter kan brukes på vegger, takflater eller som grønne elementer i park- og
veianlegg. Mattene bør installeres i solfylte til halvskyggete områder. Mattene kan
festes på ulike underlag, men burde ikke installeres på overflater som inneholder sink
eller kobber. Moser reagerer sensitiv på disse metallene, i tillegg til kalk. Mattene limes
på underlaget ved hjelp av monteringslim. Bruk av mosematter på vertikale flater som
vegger kan kreve en annen sammensetting av arter og annen vedlikehold. Ta kontakt
for mer informasjon!

5. VEDLIKEHOLD
Mosematter krever lite vedlikehold. Mattene på flate og skråe flater bør ikke vannes og
ikke gjødsles. Moseartene i mattene er tilpasset tørkestress og blir brune i tørre perioder.
Vanning anbefales ikke, men om mosen skal vannes, bør dette gjøres på kvelden etter
solnedgang. På vertikale flater som vegger kan det være nødvendig med vanning siden
regnvannet renner av for fort.

6. PRODUKTBLAD – VEDLEGG
Xeroflor XF 321 mose matter
Fix ALL Crystal – monteringslim ms polymer

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Xeroflor XF 321 mose matter

Monteringslim ms polymer

