
INSEKTSSKYDD

mot insektsangrepp

2 ÅRSGARANTI

Nya regler - nya lösningar

First Class Trophy Taxidermy är en
auktoriserad Mount Medix Konservator

Förutom ett vackert trofémontage av världsklass kvalitet, får du ett ”insektsskyddat” konservator 
montage och en lösning för livstidsskydd och underhåll. Nya regler - nya lösningar First Class Trophy 
Taxidermy är en auktoriserad Mount Medix konservator. Under de "gamla tiderna" var Arsenik och 
Edolan U mycket effektiva men mycket giftiga metoder för insektsförebyggande inom konservatorin-
dustrin. Dessa material har använts i årtionden, men på grund av ändringar i reglerna är de inte längre 
lagliga att använda i konservering. Men behovet av förebyggande är fortfarande kvar, och kanske ännu 
starkare eftersom vi ser ett snabbt växande insektsproblem på grund av den globala uppvärmningen? 

Normala insektsmedel och insektsmedel är vanligtvis skadliga för människor, har en obehaglig lukt 
och kan lämna fläckar i håret. De rekommenderas inte för konservering. 

Under tillverkningen av dina konservatormontage använder vi den väl beprövade Mount Medix-tekni-
ken som säkerställer att vi levererar ett insektsfritt konservatormontage till dig. Behandlingen är en 
kombination av flera processer och produkter enligt riktlinjerna från världens ledande 
specialist inom insektsskydd och - utrotning inom konservatorindustrin.

MOUNT MEDIX
Din Trophy Mount är 
INSECT-PROOFED medINSECT-PROOFED

2 års garanti
Din zoologiske montering / trofémontering, producerat av First Class Trophy Taxidermy från 1 januari 
2022, är så effektivt behandlat mot insektsangrepp, att vi ger dig 2 års garanti på att ingen skada från 
insektsangrepp kommer att hända på din montage. Och det gäller för alla slags montage: däggdjur, 
fåglar, reptiler och amfibier. Om, oväntat, skada från insektsangrepp skulle uppstå inom 2 år från 
leveransdatumet för monteringen, täcker garantin en reparationsskada eller om en reparation inte är 
möjlig, full återbetalning av det belopp som betalats för konservatorarbetet.

Livstidsskydd och underhåll
Efter utgången av garantiperioden kan vi erbjuda dig en Mount Medix-lösning för livstidsskydd och 
underhåll.



En av de största utmaningarna för många antilophorn är att utföra en effektiv behandling mot 
insektsangrepp. 

Vi ger alla horn och horn ett "bad" i en Mount Medix Pre Soak-lösning. I många fall kommer det att 
finnas lite vävnad i hornhålan som kommer att vara luktande och också locka insekter, särskilt
dermistider. En 48-timmars blötläggning hjälper till att ta bort den dåliga lukten och döda eventuella 
insekter som kan finnas. 

För arten med "boss" kan det finnas stora håligheter under boss. Dessa håligheter måste rengöras helt 
från brosk och keratin så att insektslarver inte "trivs" där inne och plötsligt verkar som krypande och 
flygande insekter med en efterföljande risk att de börjar äta huden eller / och äta keratinet i hårrötter 
med den konsekvensen att håren börjar falla av huden och lämnar hårlösa fläckar. 

Särskilt Muskox-bossen har en komplicerad struktur med myriader av ihåliga "fickor", där insektslarver 
kan leva på kvarvarande brosk och protein. Vår behandling, inklusive injektion av Mount Medix Horn & 
Hoof, kommer att hålla denna fri från insekter / larver.

Vi gör också insprutning / sköljning till många 
andra arter där hornen kan komma från innerhor-
net, som Sabel, Kudu, Oryx, Ibex etc. För vissa 
arter, som Buffalo, tätar vi alla luckor som omger 
hornet och skalle med ett material som epoxi eller 
kroppsfyllmedel. När detta material har härdat 
borrar vi mycket små hål i hornhålan och injicerar 
Mount Saver Hoof och Horn i håligheten. Hoven 
och hornet är formulerade för att tränga igenom 
vävnaden som kan finnas och förhindra insekts-
kador.

Efter injektion stängs hålet permanent med epoxi 
och målas i naturlig färg. Efter airbrushmålning är 
det "kirurgiskt ingreppet" osynligt.

Horn & Antler “bad” i en Mount Medix Pre Soak

Horns & Antlers
behöver professionell
behandling och
mycket erfarenhet.
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Montaget och huden är insektsskyddad genom en
3-stegsprocess.

Detta är det första steget i Mount Medix långsiktiga skyddsprogram för insektss-
kydd. Mount Saver Lim Additive blandas in i limet, som fäster huden på skylt-
dockan - djupt inne i insektsskyddet. Limet kommer att inkapsla Mount Medix 
aktivt, vilket skapar en tidsfrisatt mekanism för att förebygga fel.

Mount Medix Pre Soak-tillsatsen blandas i vattnet som används för att skölja 
huden före montering. Säkerställer ett "all-through-skin" skydd.

Som med hornhålorna kan det vara omöjligt 
att ta bort all mjukvävnad från hov och 
fötter. En liten applicering av Mount Saver 
Hoof och Horn (injektion) kan förhindra 
framtida insektskador.

Injektion av
Mount Medix Saver
Horn & Hoof

För fågelkonservering använder vi 
Mount Saver Powder.
Formulerad för att ersätta BORAX
(helt eller delvis). Vi täcker fågelhuden 
med detta pulver före montering och 
detta ger maximal insektsskydd i 
fågelmontaget.

Alla montage och garvade skinn får behandling med "Mount Protector". Denna produkt innehåller
högkvalitativa hår- och hudbalsam för att skydda monteringen, silikoniserade oljor för enkel dammning 
och ingen bildning av rester, plus den innehåller Mount Medix aktiva insektsingrediens för att förhindra att 
montaget skadas av mal och dermistids.



Förutom behandlingen mot insekter kan alla montage och torra garvade skinn (platta skinn) behandlas 
av oss med Mount Medix ”Taxidermy Fade Protector”. Det kommer att förhindra färgblekning eller 
gulning som uppstår med alla montage när de åldras och utsätts för naturligt och konstgjort ljus. 
Eftersom färgbyte är en relativt långsam och oåterkallelig process, inser de flesta inte att det sker förrän 
det är för sent

Anti-fade-behandling

Förutom den behandling som din konservator-
montering genomgår i produktionsprocessen, 
erbjuder vi också våra kunder ett Mount Medix 
underhållsprogram där du, med en "lätt att göra" 
årlig (eller halvårlig) behandling, kan behålla ditt 
konservatormontage i perfekt skick och förhindra 
insektsangrepp under hela dess livstid. Du kan 
köpa Mount Medix-produkter online för uppföljning/ 
underhållsbehandling. Produkterna finns tillgängliga 
från lager i USA och i Europa. Läs mer och köp 
Mount Medix-produkter här:

USA: http://mountmedix.com    
Europe: http://mountmedix.eu

Underhållsprogram med livstidsskydd

To protect habitats/bases made of natural habitat materials like moss or grasses we use the Mount 
Saver Powder. The Powder is sprinkled onto the habitat materials, and we tap lightly to remove the 
excess powder.

Insektsskydd för
basen / livsmiljön



När du får det färdiga konservatormontage från First Class Trophy Taxidermy får du ett officiellt under-
tecknat certifikat som din bekräftelse på att montaget har behandlats med det fullständiga 3-stegs 
Mount Medix insektsskyddet.

Våra kunder erhåller certifikatet
“Insektsäkert konservator montage”

CERTIFICATE           Insect-proofed            Taxidermy
Mount2 Year Guarantee

Your trophy mount, produced by First Class Trophy Taxidermy is so effectively treated against insect attack , that 

we give you 2 years guarantee that no damage from insect attack will happen to your trophy mount. And that’s 

counts for all kind of trophy mounts: mammals, birds, reptiles and amphibians. If, unexpectedly, damage from 

insect infestation should occur within 2 years from the delivery date of the mount, the warranty will cover a repair 

damage or if a repair is not possible, a full refund of the amount paid for the taxidermy work.
With our professional Mount Medix Mount treatment, you will receive an insect-proofed taxidermy mount

During the production of your taxidermy mounts, we use the well-proven Mount Medix technology that ensures

that we deliver an insect-free taxidermy mount to you. The treatment is a combination of several processes and

products following the guidelines from the world’s leading specialists in cleaning solutions, insect protection and 

maintenance in the taxidermy industry. Read more at www.mountmedix.eu
Furthermore, your taxidermy mount can be effectively protected against insect-related damage throughout its lifetime. 

In addition to the treatment that your taxidermy mount undergoes in the production process, we also offer our 

customers a Mount Medix maintenance program where you can maintain your taxidermy mount in perfect 

condition with and "easy-to-do" annual (or semi-annual) treatment and prevent insect or bug attack throughout 

its lifetime.

CERTIFICATEINSECT-PROOFEDTAXIDERMY MOUNT

Mount Medix LLC is a company founded in the USA to provide high-quality natural products to the taxidermy

industry.
Created by scientists and professional taxidermists – laboratory tested with documented effect

The Mount Medix product line was created by leading natural product development scientists in conjunction with

professional taxidermists to accommodate the needs of the taxidermy industry. The philosophy behind the Mount 

Medix concept is as simple as it is ingenious: Protecting the taxidermy mount against insect attacks through 

cleaning solutions & eliminating the mount as a food source for insects and their larvae. These products have 

been thoroughly tested in the laboratory and have been professionally and privately used to protect and treat 

insect infestation in taxidermy mounts and trophy rooms in the USA for more than 10 years.
Made from high-quality natural products - no pesticide licence needed
The entire Mount Medix product program can be purchased and applied without a pesticide licence. The products 

are easy to use and leave behind a pleasant odour.

It is hereby confirmed that the taxidermy mount(s):TAG No:
completed for client, Name:is anti-insect treated according to the specification from Mount Medix.

Date:

Stamp/name of taxidermist:

Signature:
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INSECT
PROOFED

Against insect attack

TWO YEAR
GUARENTEE


