
 
 

Mount Saver Pro Ad 
Teknisk data & instruktioner 

 
Om: Mount Medix Mount Saver Pro Ad minder meget om Mount Saver, bortset fra at den er specielt udviklet til de 
monteringer, der er sarte og mindst kan tåle regelmæssig behandling fra den vandbaserede Mount Saver. Dette 
gælder især, hvis monteringerne har fint hår eller fjer, er frysetørrede monteringer eller der er andre bekymringer 
vedrørende monteringerne. Ligesom Mount Saver bruges produktet til at vaske og behandle monteringer for 
skadelige insekter, larver og æg. Mount Saver Pro Ad er en forblandet beholder af Mount Medix aktiv, hvor brugeren 
tilfører flaskens indhold på 170 ml til en beholder med 4 liter acetone, denatureret alkohol eller methylacetat. 
Ligesom den vandbaserede Mount Saver vil Pro Ad udvaske/rense for møl og klannere i alle stadier af deres livscyklus, 
inklusive æg. Det mest almindelige anvendte opløsningsmiddel er acetone, fordi det er let at få og fordamper hurtigt. 
Den primære årsag til det opløsningsmiddelbaserede produkt er fraværet af vand. Vand kan skade nogle monteringer 
eller bare skabe en masse ekstra arbejde som med en fugl eller et pattedyr med fint hår, fordi et vandbaseret produkt 
trykker hårene eller fjerene ned. 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 
som gør et dårligt stykke arbejde med at dræbe insektæggene. Det aktive kemikalie i Mount Saver er en blanding af 
æteriske olier og ikke et skrapt syntetisk kemikalie.  
 
FORSIGTIG: Når der arbejdes med opløsningsmidler, skal der anvendes god kemisk hygiejnepraksis. Brug ikke 
opløsningsmidler i et lukket område, medmindre disse områder er designet specielt til brug af opløsningsmidler eller 
andre lignende materialer. 
 
Hvad skal man se efter: 
Hvis du bemærker løst hår, møl, der flyver rundt, fint sandlignende materiale under monteringerne, har du måske et 
insektangreb. Se nærmere og spred håret for at se efter spindelvæv som silke i håret, skåret kanaler i håret, hvor 
insekter har spist, småt lysebrunt sandlignende fækalt materiale, især på vægoverflader med kontakt, indstiksriller, 
omkring ører, gevir og horn, og på poter og omkring hove. 
 
Anvendelser: 
Behandling af angreb - Hvis du bruger mere end 120 ml af dette produkt skal du gøre det i et godt ventileret, 
udendørs område væk fra huset. Start med at støvsuge eller fjerne løst snavs med trykluft. Ligesom den originale 
Mount Saver påføres Mount Saver Pro Ad fortyndet med opløsningsmiddel 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 rettes til indstiksriller, 
brystområder, omkring ører, horn og gevirer samt områder, hvor monteringen berører væggen. Generelt fordampes 
opløsningsmidlet hurtigt og efterlader en rensende mængde af det kemikalie, der vil løse insektproblemerne. Da 
opløsningsmidlet forsvinder, reduceres mængden af pleje på grund af sammenfiltret hår og fjer dramatisk. 
 
Frysetør påføring: Mount Saver Pro Ad fortyndet med opløsningsmiddel er også ideel at anvende på frysetørrede 
monteringer efter frysetørringsprocessen. Dette produkt re-hydrerer ikke monteringerne, så det kan bruges som 
insektbeskyttelse inden levering til en kunde. 
 
Opbevaringstid: Mere end 5 år 
 
Tilgængelige størrelser og forbrug: 
Mount Medix Mount Saver Pro Ad fås i en 170 ml flaske, der skal tilsættes til 4 liter opløsningsmiddel som acetone, 
denatureret alkohol eller methylacetat. Mount Saver bruges typisk på monteringer med hår. Til de monteringer, der 
er sarte, med fint hår eller fjer, anbefaler vi brugen af Pro Ad. 
 
For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix på info@mountmedix.eu 
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