Fade Protector
Műszaki közlemény és utasítások
A termékről: A Mount Medix Fade Protector egy olyan termék, amelyet
kifejezetten a taxidermia-ipar számára fejlesztettek ki, hogy megakadályozza a
természetes és mesterséges fénynek által okozta károsodást. Általában a szőrzet
színfakulása és sárgulása, valamint a tollak fényhatás okozta színvesztése és
degradációja hosszú távon progresszív probléma. A károsodás először általában
nem észrevehető, de mire észrevehetővé válik, a károsodás már olyan
mértékben előrehaladt, hogy a preparátumok már visszafordíthatatlan kárt
szenvedtek.
Ez a termék ultraibolya fényt elnyelő polimerek és vegyületek keveréke, amely
megállítja a fény által okozott károkat. A színváltozás a legtöbb szerelék
esetében lassan történik, de az állat preparálása után azonnal megkezdődik. Ez a
színváltozás alapvetően észrevétlen marad, amíg elég jelentős nem lesz ahhoz,
hogy helyrehozhatatlan károkat okozzon a munkákban. Ha a preparátumai olyan
helyen vannak, ahol az ablakokon keresztül közvetlen napfény éri őket, vagy
rendszeresen ki vannak téve mesterséges fénynek, akkor a Fade Protector-t kell
használnia. Ha megvárja, amíg a tartó színei megváltoznak, nem érdemes a
terméket használni. Ebben az esetben a megelőzés az egyetlen gyógymód,
használja a Fade Protector-t, hogy elkerülje a preparátumok maradandó
károsodását.
Alkalmazás:
Professzionális használat - A Fade Protector egy-két rétegének felvitele a
preparátumokra a szállítás előtt segít megőrizni a munkája jó megjelenését,
miután az ügyfélhez került. Ezt úgy érheti el, hogy egy enyhe réteggel felhordja,
majd tíz percig hagyja beszívódni, és puha ruhával letörli. A hivatásos
preparátorok nagykereskedésben is megvásárolhatják a terméket, így ügyfeleik
számára szolgáltatásként kínálhatják.
Ügyfélhasználat - A Mount Protectorral történő féléves vagy éves tisztítás után
kenje be a felületet egy könnyű réteggel, hagyja, hogy tíz percig beszívódjon,
majd törölje le puha ruhával. Ha még nem végezte el az első alkalmazást, hagyja
a Fade Protectert alaposan megszáradni, és vigyen fel egy második, könnyű
ködös réteget. Megjegyzés: Ne áztassa be a szőrt, vagy ne vigyen fel erős

réteget, és ne hagyja megszáradni a terméket, mivel
természetellenesnek érezheti a textúrát.

ez durvának és

Különleges alkalmazási megjegyzés - Ha a Mount Protector használatával
félévente vagy évente tisztítást végez, a Fade Protector-t akkor kell alkalmazni,
amint a munka alaposan megszáradt a tisztítás után. A Mount Protector egy
nagyon jó tisztítószer, és eltávolítja a Fade Protector előzőleg felhordott
anyagának egy részét.
Szavatossági idő: 5 évnél hosszabb
Kapható méretek és használat:
A Mount Medix Fade Protector 0,473 literes és 0,946 literes palackokban
kapható, használatra kész méretben, a hozzá tartozó permetezővel együtt.
Jellemzően 90-120 ml (0,9 dl - 1,2 dl) termékre van szükség egy dám
nyakrpeparátum kezeléséhez. Az, hogy hány munkát kezel, nagymértékben függ
az állat méretétől, a szőrzet vastagságától és a termék felszívódásától.
További információkért vagy kérdésekért forduljon a Mount Medix LLC-hez a
info@mountmedix.eu címen.

