
 
 

Taxidermy Fade Protector 
Teknisk data & instruktioner 

 
Om: Mount Medix Fade Protector er et produkt specielt udviklet til konservatorbranchen for at forhindre skader 
forårsaget af eksponering for naturligt og kunstigt lys. Generelt er farveblegning og gulfarvning af hår og farvetab og 
nedbrydning af fjer forårsaget af lyseksponering et langsigtet problem. Skaden er normalt ikke synlig i starten, men på 
det tidspunkt, hvor den er mærkbar, er skaden kommet så langt, at monteringen ikke længere ser ordentlig ud. 
 
Dette produkt er en blanding af ultraviolet, lysabsorberende polymerer og forbindelser, der stopper skader forårsaget 
af lys. Farveændring på det meste af monteringen sker langsomt, men begynder straks efter dyrets død. Denne 
farveændring er dybest set ubemærket, indtil den er betydelig nok til at have forårsaget uoprettelig skade på 
monteringerne. Hvis dine monteringer er placeret et sted, hvor de modtager direkte sollys gennem vinduer eller ofte 
udsættes for kunstigt lys, skal du bruge Fade Protector. Der er ikke tid til at vente med at bruge produktet, indtil dine 
monteringer har mistet farverne. I dette tilfælde er forebyggelse den eneste kur, brug Fade Protector for at undgå 
permanent skade på dine monteringer. 
 
Anvendelse: 
Professionel brug - Påføring af et lag eller to af Fade Protector på monteringen før levering til en kunde hjælper med 
at holde dit arbejde i god stand. Dette gøres ved at spraye et let lag på monteringen, lade den trænge ned i ti minutter 
og tørre af med en blød klud. Professionelle konservatorer kan også købe produktet engros, så de har det som en 
service til deres kunder. 
 
Privat brug - Efter en halvårlig eller årlig rengøring med Mount Protector, sprayes et let lag af Fade Protector på 
monteringen, lad den trænge ind i ti minutter og tør den af med en blød klud. Hvis din konservator ikke allerede har 
foretaget en indledende påføring, skal du lade Fade Protector tørre grundigt og gentage processsen. Bemærk: 
Gennemblød ikke håret, og påfør ikke et stort lag, da det kan få håret til at føles groft og unaturligt. 
 
Bemærk - Hvis du udfører halvårlige eller årlige rengøringer ved hjælp af Mount Protector, som du bør gøre, skal Fade 
Protector anvendes, så snart monteringen er tørret grundigt efter rengøring. Mount Protector er et meget effektivt 
rengøringsmiddel og vil fjerne noget af den tidligere påførte Fade Protector. 
 
Holdbarhed: Over 5 år  
 
Tilgængelige størrelser og forbrug: 
Mount Medix Fade Protector fås i flasker på 0,473 liter og 0,946 liter, der er klar til brug med en medfølgende 
forstøver. Normalt forbrug er 90 - 120 ml (0,9 dl - 1,2 dl) på at beskytte en skuldermonteret dåhjort. Hvor mange 
monteringer der kan beskyttes afhænger af størrelsen på monteringerne, tykkelsen på håret og absorberingen af 
produktet. 
 
For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix LLC på info@mountmedix.eu 


