
 
 

Mount Protector 
Teknisk data & instruktioner 

 
Om: Mount Medix Mount Protector er et produkt, der er specielt udviklet til konservatorbranchen til at rengøre, og 
forhindre insektangreb i trofæmonteringer. Dette produkt er et must til forebyggelse af angreb. Produktet er designet 
til at blive brugt under halvårlige eller årlige rengøringer. Produktet indeholder hår- og hudbalsam af høj kvalitet for at 
beskytte monteringen, silikoniserede olier for nem afstøvning og ingen dannelse af rester, plus det indeholder en lille 
mængde af Mount Medix´ aktive naturlige kemikalie der eliminerer monteringen som en fødekilde for insekter. 
Mount Protector vil genskabe den naturlige glans til både hår og fjer, hvilket giver monteringen et livagtigt udseende. 
 
Mount Protector er udviklet specielt til brug af trofæejere, uanset kendskab til konservering samt til professionelle 
konservatorer. 
 
Mount Protector er formuleret til at være et praktisk, let at bruge produkt med en behagelig duft til at beskytte, 
rengøre og genoprette trofæmonteringer. 
 
Brugsvejledning: Mount Protector påføres simpelthen på alle monteringsoverflader. Lad det sidde 15 minutter til 172 
time og tør derefter af med en blød klud eller et håndklæde for at fjerne overskydende rester. Efter rengøring og 
tørring vil monteringen være vendt tilbage til sin oprindelige tilstand med fornyet naturlig glans uden at se våd eller 
fedtet ud. Vigtigst er det, at Mount Protector beskytter mod insektangreb og forhindrer støv og snavs i at lægge sig, 
når det bruges til rutinemæssig rengøring. Mount Protector giver monteringen en frisk og ren duft. 
 
Mount Protector kan bruges på de fleste monteringsflader, inklusive hår, fjer, gevir, horn, hov, poter og endda baser. 
Mount Protector kan give mange års bekymringsfri beskyttelse mod insektangreb. 
 
Bemærk: Vi anbefaler ikke at bruge Mount Protector på fisk uden at teste dets reaktion med overfladerne på fisken 
inden brug. 
 
Anvendelser: 
Professionel brug - Påføring af et lag eller to af Mount Protector på monteringerne før levering til kunden hjælper med 
til at holde dit arbejde i god stand fremadrettet. 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 - Under en halvårlig eller årlig rengøring, sprayes et let lag af Mount Protector på monteringen, lad den 
trænge ind i 10 minutter og tør den af med en blød klud.  
 
Bemærk: En årlig eller ½-årlig rengøringer med Mount Protector,  giver dine monteringer livslang beskyttelse mod 
insektskader, hvis rengøringen gentages hvert år. 
 
Tilgængelige størrelser og forbrug: 
Mount Medix Mount Protector fås i flasker på 0,473 liter, 0,946 liter og 3,78 liter klar til brug med en medfølgende 
forstøver. Typisk kræver en sort bjørn i fuld størrelse 1 - 1,5 liter til behandling. En typisk skuldermonteret dåhjort vil 
kræve ca. 100-120 ml (1 - 1,2 dl). Hvor mange monteringer produktet behandler afhænger stærkt af 
monteringsstørrelsen, hårtykkelsen og absorberingen af produktet. 
 
Opbevaringstid: Mere end 5 år 
 
For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix på info@mountmedix.eu 


