Mount Saver
Teknisk data & instruktioner
Om: Mount Saver bruges specifikt til at behandle monteringer for skadelige insekter, larver og æg. Mount Saver vil
vaske/rense for møl og klannere i alle former af deres livscyklus, inklusive æggene. Dette produkt er et konservatorkemikalie, der er specielt udviklet til dette formål, i modsætning til husholdnings- eller kommercielle pesticider, der
ikke er beregnet til brug i konservatorbranchen og ofte gør et dårligt stykke arbejde med at dræbe insektæggene. Den
aktive rensende ingrediens i Mount Saver er en blanding af æteriske olier, ikke et skrapt syntetisk kemikalie.
Hvad skal man se efter:
Hvis du bemærker løst hår, møl, der flyver rundt, fint sandlignende materiale under dine monteringer, kan du have et
insektangreb. Se nærmere på det og spred håret for at se efter spindelvævslignende silke i håret, skåret kanaler i
håret, hvor insekter har spist, småt lysebrunt sandlignende fæces materiale, især på vægkontaktflader, på gulvet
under monteringen eller på monteringens habitat. Specifikke områder på monteringen at fokusere på, ville være
rillehuller, omkring ører, gevir og horn og på poter og omkring hove.
Anvendelser:
Professionel eller privat brug
1. Hvis du bruger mere end 0,5 liter af dette produkt, skal du gøre det på et godt ventileret sted uden
for huset. Selvom Mount Saver er helt naturlig, kan nogle mennesker være følsomme over for
produktet. Behandlere bør være opmærksomme på dette og bør konsultere deres kunder, inden de
anvender Mount Saver i et lukket miljø såsom et trofærum eller indendørs.
2. Start med at støvsuge eller fjerne løst snavs med trykluft. Mount Saver påføres direkte på
monteringen i en grundig gennemblødning. Hvis det er muligt, er det fordelagtigt at vende
monteringen på hovedet, så produktet løber langs håret ind i huden, i stedet for langs håret på
jorden. Husk, at Mount Saver skal komme til hårets grænseflade og gemme sig på folliklen. Det er her
insekterne lever. Særlig opmærksomhed skal også være på slidser, brystområder, omkring ører, horn
og gevirer, samt områder af monteringen, der berører væggen. I tilfælde af alvorlige angreb kan det
være en fordel at pakke monteringen i plastik eller placere den i en plastikpose i 2-8 timer.
3. Påfør Mount Saver-opløsningen på monteringen, og sørg for at gennembløde al hår, fjer, hud- og
hudområder og alle monteringsflader grundigt efter behov. Dette kan opnås ved direkte at hælde
Mount Saver over holderen, men opnås bedst ved brug af en forstøver. Til nogle påføringer kan en
almindelig forstøver bruges, men til store påføringer vil en pumpesprøjte gøre arbejdet meget lettere.
4. Arbejd Mount Saver produktet manuelt ind i monteringen, hvis det er nødvendigt. Manuelt arbejde
med Mount Saver fra håret eller fjerene og helt ned til skindet er vigtigt for effektiv kontakt med
angrebet. Insekterne spiser ved grænsefladen mellem hår og hud. Det kan være nødvendigt at sprede
håret for at sikre, at Mount Saver kommer i kontakt med de angrebne områder.
5. Lad opløsningen løbe ud af monteringen, og aftør for at fjerne overskydende. Det er en god idé at
indsamle det overskydende produkt. Det reducerer vores indvirkning på miljøet samt holder
arbejdsområdet sikkert og pænt. Hvis Mount Saver-opløsningen fremstilles af koncentrat, kan det
opsamlede produkt filtreres gennem et malingsfilter og bruges som fortyndingsmiddel til den næste
bladning i stedet for vand.

6. Hvis man ikke er sikker på, at monteringen er mættet, dækkes monteringen med en
polyethylenpose eller polyethylenfolie og lad stå i 4 timer. Brug af plastfolie eller dampposer
anbefales til mellemstore - store fuldmonteringer og enhver langhåret art. Hvis re-hydrering er et
problem, skal du bruge de instruerede tider. Undersøgelser har vist, at insekter dør inden for fire
timer efter udsættelse for dampe. Men hvis re-hydrering ikke er et problem, er længere
eksponeringstider gavnlige, når du arbejder med tæt hår eller pels. Under produktevalueringen blev
visse monteringer holdt indpakket i over 24 timer. Varierende konservatorteknikker tillader muligvis
ikke længere indpakkede tider; limtyper, skindlukningsteknikker og mannequiner tages alle i
betragtning, når indpaknings-tiden vurderes.
7. Fjern indpakningen og lad monteringen tørre. Dette kan accelereres med blæsere eller føntørrer.
8. Gentag trin 2 for at fjerne resterende snavs og insekter, larver eller æg.
9. Udfør om nødvendigt alle nødvendige reparationer og istandsættelser. Dette er også en god
mulighed for at foretage yderligere maling eller epoxy reparationer, hvor det er nødvendigt.
10. Blæs og red hår eller fjer. Inficerede monteringer behandlet med Mount Saver vil have en
behagelig mynte-lignende lugt og en restaureret naturlig glans.
Bemærk: Hvis monteringen ikke kan flyttes udendørs, skal du placere monteringen over et plastikunderlag for at
fange oversprøjtning / overskydende opløsning. Alternativt kan du reducere anvendelsesmængderne til at fugte håret
til det, der er acceptabelt, og øge indpaknings-varigheden til to eller flere dage; der vil kræves en vis rumventilation.
Forsigtig: Der skal udvises forsigtighed for at forhindre fuldstændig gennemblødning eller re-hydrering af skindet, da
dette kan løsne limen. Gør ALDRIG skindet vådt på din montering eller udsæt en våd montering for direkte sollys, da
dette kan forårsage alvorlig krympning af skindet.
Tilgængelige størrelser og forbrug: Mount Medix Mount Saver fås i flasker på 0,946 liter og 3,78 liter, der er klar til
brug med tilhørende sprøjte samt 0,946 liter og 3,78 liter flaskekoncentrat.
En gennemsnitlig størrelse sort bjørn vil kræve 2-3 liter til behandling. En typisk skuldermonteret dåhjort vil kræve ca.
120 - 240 ml (1,2 - 2,4 dl). Det kan også være nødvendigt at behandle habitater efter angreb. NB: Kontroller venligst
produktreaktion med habitat inden påføring. Til de monteringer, der er sarte, med fint hår eller fjer, anbefaler vi
brugen af Mount Saver Pro Ad.
Opbevaringstid: Større end 5 år
For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix på info@mountmedix.eu

