
 
 

Mount Saver Hoof and Horn 
Teknisk data & instruktioner 

 
Om: Mount Medix Mount Saver Hoof and Horn (H&H) er en specialiseret blanding af Mount Saver designet til at 
trænge ind i det bløde fedtvæv i hornkerner og bløde områder i hove. Disse områder er notorisk svære at få adgang til 
og indeholder ofte resterende væv, der vil tiltrække insekter. Hvis H&H injiceres eller påføres i disse svært 
tilgængelige områder, vil det gøre alt resterende væv uspiseligt for insekter. Ved at eliminere fødekilden, bliver disse 
områder uinteressante for insekter og larver. 
 
Anvendelser: Det er bedst at undgå potentiel skade og anvende H&H under monteringsprocessen. Hvis dette ikke er 
gjort, kan følgende skade opstå: En lille larve med kort brunt hår omkring hornbaser eller hove. Tilstedeværelsen af 
fyldte karapasser fra larver, der har kastet dem under metamorfose. Små runde huller, der findes i horn eller hove. 
Tilstedeværelsen af bittesmå lysebrune sandlignende materiale omkring hove og hornkerner. 
 
Ved behandling af horn med Mount Medix-produkter er der to almindelige muligheder. 
 

1. Den første er at bruge Mount Saver Hide Pre-Soak til at lave et bad og nedsænke 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. Blødgøringsbadet 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. 

 
2. Den anden behandlingsmetode er at anvende Mount Saver Hoof and Horn på hornene. Dette gøres, når 

hornene er fastgjort permanent til kraniet. Hvis kraniet er helt tørt, skal du forsegle alle huller, der omgiver 
hornet og kraniet, med et materiale som epoxy. Når dette materiale er hærdet, skal du bore meget små 
huller i hornhulrummet og injicere Mount Saver Hoof and Horn i hulrummet. Mount Saver Hoof and Horn er 
formuleret til at trænge ind i vævet, der kan være til stede og forhindre insektskader. Hvis man beskæftiger 
sig med en eksisterende montering, hvor der er skader, er hornhulrummene en typisk kilde til angreb, og den 
samme proces kan bruges. Sørg for, at hornene er helt forseglede inden injektion af Mount Saver Hoof and 
Horn. Efter påføring af en mængde Hoof and Horn, skal hullerne lukkes igen med epoxy og males. 

 
Behandling af hove og fødder: En lignende proces kan anvendes, når Mount Saver Hoof and Horn påføres 
monteringer med hove. Som med hornhulrummet kan det være umuligt at fjerne alt blødt væv fra en hov. En mindre 
anvendelse af Mount Saver Hoof and Horn kan forhindre fremtidig insektbeskadigelse. 
 
Behandling af angreb - Generelt er injektion af Mount Saver Hoof og Horn i det angrebne område den eneste måde at 
løse problemet på. Behandling af horn opnås ved først at sikre, at hornbundene er forseglet. Hvis de ikke er forseglet, 
skal du bruge en epoxyler lignende Apoxy Sculpt eller Bondo til at forsegle baserne fuldstændigt. Herefter bores 
meget små huller i hornet langs dets længde. Dette skal gøres på bagsiden, så det ikke er synligt på monteringen. Bor 
huller hver 10-15 cm, og prøv at have huldybden som et minimum i midten af hornet. Derefter injiceres H&H i 
hullerne ved hjælp af en injektionsnål og sprøjte. Normalt når nogle af de huller, du borer, blodbaner, og disse huller 
accepterer flere milliliter af H&H. Huller, der ikke når blodbaner, accepterer kun en brøkdel af en ml. Lad hornene 
hvile med spidserne nedad i en dag og gentag. De borede huller kan nu fyldes med Apoxy Sculpt eller andet fyldstof og 
farves for at matche hornet. 
 
 



Behandling af hovene kan udføres ved at injicere H&H i hoven ved at indsætte en hypodermisk nål i hud- og 
hovefladen og lede nålen ned i hoven. Hvis denne adgang er blokeret, kan det være nødvendigt at bore små 
adgangshuller i hoven. Det er vigtigt at få H&H-produktet i kontakt med bløde vævsområder i hoven. Påfør 1-4 ml 
H&H pr. hov og forsegl med Apoxy Sculpt. Farv for at matche og skjule hullerne. 
 
Frysetør behandling: Mount Saver H&H kan injiceres i bastgevirer, der har åbne blodbaner. Denne applikation er 
meget den samme som at injicere i horn. Behandlingen af frysetørrede bastgevirer udføres efter 
frysetørringsprocessen. Det er muligt at injicere H&H i frysetørrede monteringer efter frysetørringsprocessen, men 
det skal kun gøres, hvis der er en kendt fødekilde (restvæv) til skadedyr, der findes i monteringen. Generelt vil Mount 
Saver Pro Ad være et bedre valg, men hvis der er væv tilbage på grund af tilgængelighed, kan behandling med H&H 
være gavnlig. 
 
Opbevaringstid: Mere end 5 år 
 
Tilgængelige størrelser og forbrug: 
Mount Medix Mount Saver Hoof and Horn fås i en 0,473 liters flaske klar til brug. Generelt er injektionsmængderne 
omkring 7 ml pr. hov og 15 ml pr. horn. 
 
For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix på info@mountmedix.eu 
 

mailto:info@mountmedix.eu

