
 
 

Mount Saver Hide Pre-Soak  
Teknisk data & instruktioner 

 
Om: Mount Medix Mount Saver Hide Pre-Soak anvendes primært af den professionelle konservator. Som navnet 
siger, er dette produkt et skindblødgørings-produkt, der skal bruges inden montering. Hide Pre-Soak er designet til 
brug på både våd- og tørgarvede skind.  Det kan tilsættes til vådgarvningen eller erstatte vaskeopløsningen, der 
bruges til at fjerne overskydende garveolier, som et sidste præparat inden montering. Ved tør garvning kan den 
tilsættes til eller erstatte den normalt anvendte re-hydreringsopløsning.  
 
I begge tilfælde absorberer skindet nogle af Mount Medix´s naturlige kemikalier, hvilket tilføjer endnu en 
beskyttelsesfase til monteringen. Bruges Hide Pre-Soak sammen med Mount Saver Glue Additive og Mount Protector 
giver det konservatoren muligheden for at producere en skadedyrssikker montering og forebygge at monteringen 
bliver en fødekilde for insekter og laver.  
 
Anvendelser: Dette er typisk et produkt, der kun vil blive brugt af konservatoren under forberedelsen af 
monteringerne. Det er udviklet til at blive brugt på både våd- og tørgarvede skind. Det kan tilsættes til vådgarvningen 
eller erstatte vaskeopløsningen, der bruges til at fjerne overskydende garveolier, som et sidste præparat inden 
montering. Ved tør garvning kan den tilsættes til eller erstatte den normalt anvendte re-hydreringsopløsning.  
Da en 1 liters flaske Hide Pre-Soak fremstiller 230 liter opløsning, er de øgede omkostninger ved at bruge produktet 
pr. montering ikke meget. 
 
Alternative anvendelser: Mount Saver Hide Pre-Soak er også godt til at behandle horn. Lav et bad og nedsænk kraniet 
og hornene i badet. Dette gøres ved at tilsætte 150 ml (1,5 dl) Hide Pre-Soak pr. 4 liter vand. Denne blanding kan 
bruges kontinuerligt, så længe der tilsættes frisk Hide Pre-Soak med jævne mellemrum. Badet bruges ofte til kranier, 
der er renset og affedtet, men hvor horn ikke er fjernet. Der vil være noget væv i hornhulen, der vil være lugtende og 
også tiltrække skadedyr, især dermistider. En 48-timers gennemblødning hjælper med at fjerne dårlig lugt og rense for 
eventuelle skadedyr, der måtte være til stede. 
 
Nogle konservatorer har en stor beholder af Hide Pre-Soak-løsningen stående, hvor indkommende horn og gevir 
placeres inden opbevaring i hornrummet inden montering. Dette vil igen gøre eventuelt resterende væv, der kan være 
på kraniet, uspiseligt, hvilket hjælper med at holde dermistider væk fra arbejdsområder i butikken. 
 
Frysetørring: Der er processorer i frysetørrings-industrien, der præbehandler deres prøver i en Hide Pre-Soak-
opløsning inden behandling i vakuumkamrene. Dette er for at gøre alt resterende væv, der kan have været 
utilgængeligt, uspiseligt for destruktive insekter. Hvis denne proces anvendes, skal du sørge for, at dine kamre ikke har 
neoprenforseglinger, da dampene fra det aktive stof vil ødelægge neoprenen. 
 
Opbevaringstid: Over 5 år 
 
Tilgængelige størrelser og forbrug: 
Mount Medix Mount Saver Hide Pre-Soak fås i en 0,946-liters flaske klar til brug. Bland generelt en spiseskefuld (15 
ml) med 4 liter koldt vand 
 
For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix på info@mountmedix.eu 
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