
 
 

Mount Saver Powder 
Teknisk data & instruktioner 

 
Om: Mount Medix Mount Saver Powder er et produkt designet til professionel konservatorbrug. Produktet er en 
blanding af Mount Medix kemikaliet og forskellige typer kiselgur. 
 
Anvendelser: Mount Saver Powder blev oprindeligt designet til at blive brugt med eller helt erstatte Borax i 
fuglekonservering. Siden introduktionen til konservatorbranchen er flere andre anvendelser imidlertid blevet 
almindelige. Den første er at tilføje pulveret til de hakkede majskolber, jordnøddeskaller eller savsmuld af andre 
materialer, der normalt bruges i tumblere. Tilsætningen gør det muligt for hår eller fjer og skind at absorbere noget af 
Mount Medix kemikaliet. Tilsætningen af pulveret til tumblerne holder også skadedyr ude af de tumlende redskaber. 
En anden anvendelse er at lægge noget pulver inde i hornene, inden de fastgøres igen til kernerne under montering. 
Ved at placere noget af pulveret i kernerne beskytter det mod insekter, hvis der er noget væv tilbage i hornene. En 
anden almindelig anvendelse er i naturlige habitatmaterialer som mos eller græs. Drys bare noget pulver på 
habitatmaterialerne og tryk for at fjerne overskydende materiale. 
 
Eksempler på anvendelser 
 
Fuglekonservering: Udviklet til at erstatte Borax i fuglekonservering. Påfør nok pulver til at dække huden. Pulveret kan 
bruges i en 50/50 blanding med Borax ved montering af fugle og giver stadig den samme smidighed til huden, som 
100% Borax giver. Hvis smidighed ikke er et problem, kan 100% pulver anvendes og vil give maksimal insektsikkerhed i 
fuglemonteringer. 
 
Tumbleradditiv: Tilsæt 2,5 dl pulver til hver 4 liter tørt materiale. 
 
Horn: Anvendes på indersiden af hulrummet, efter at alt væv er fjernet, og inden det fastgøres til kernen igen. Typisk 
er en spiseskefuld i hvert horn tilstrækkelig til langvarig beskyttelse 
 
Habitater/baser: Bruges til at drysse på habitatområder som mos, græs og jord for at forhindre insektangreb.  
 
Skind opbevaring: Kan bruges til garvede eller saltede skind, der opbevares. 
 
Opbevaringstid: Mere end 5 år 
 
Tilgængelige størrelser 
Mount Medix Mount Saver Powder fås som 0,340 kilo klar til brug 
 
For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix på info@mountmedix.eu 
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