
 

Horn and Antler Conditioner 

Szarv és agancs kondicionáló  

Műszaki közlemény és utasítások 

A termékről: A Mount Medix szarv- és agancskondicionálót úgy tervezték és 

állították össze, hogy helyreállítsa a szarvak és agancsok természetes színét és 

fényét anélkül, hogy ragadós, szennyeződést összegyűjtő maradványt hozna 

létre, vagy a szarvak és agancsok nedvesnek és mesterségesnek tűnnének. A 

Horn and Antler Conditioner szintetikus szilikonolajokat tartalmaz, amelyek 

megakadályozzák a szarvak kiszáradását és repedezését, miközben megőrzik a 

szarv természetes színét. Az agancsok esetében a kondicionáló megakadályozza 

vagy visszafordítja a fehér oxidációs maradványokat, amelyek a szarvakon egy 

évtized elteltével képződnek. Mind a szarvak, mind az agancsok felszívnak egy 

kis mennyiséget a termékből, amely visszaállítja élethű állapotukat. Az ismételt 

alkalmazások valójában segítenek abban, hogy a szarvak és agancsok 

könnyebben tisztíthatók legyenek a szilikonolajok jelenléte miatt. Ezek az olajok 

nem avasodnak el, mint a lenolaj (vagy más növényi olaj), és nem válnak 

ragacsossá, mint a WD-40, mivel mindkettő vonzza a port.     

Alkalmazás:  

Professzionális használat - A szarv- és agancskondicionálót a munka befejezése 

után lehet alkalmazni, hogy a szarvak és agancsok élethű megjelenést kapjanak, 

még a szállítás előtt. Az olyan szarvak esetében, amelyeket a koponyán lévő 

szövetek eltávolítása céljából főznek, a kondicionáló alapos alkalmazása segít 

megelőzni a szarv forró vízben való főzése által okozott sérüléseket. A szarvakat 

vagy mártsa bele a kondicionálóba, vagy bőségesen alkalmazza a kondicionálót 

addig a pontig, amíg a szarvba már nem szivárog bele a kondicionáló, mielőtt 

forró vízben főzné a szarvakat. 

Ügyfélhasználat - A Horn and Antler Conditioner-t permetezze a kívánt területre, 

hagyja állni tizenöt percig, majd törölje le a felesleget. Régi és rendkívül 

kiszáradt szarvak esetében ez a folyamat szükség szerint megismételhető. A 

homályos vagy poros megjelenésű agancsok esetében fújja be, és hagyja állni 

egy-két órát, mielőtt letörli. Ezt szükség szerint meg lehet ismételni.  



Megjegyzés: Ajánlott egy kis próbaterületet kezelni az agancs és a szarvak 

hátoldalán, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a termék nem távolítja el a 

korábban alkalmazott színezőanyagokat. Erre azért van szükség, mert egyes 

preparátorok festéket visznek fel a szarvakra és agancsokra, hogy egységesebb 

színezést érjenek el. A Mount Medix agancs- és szarvkondicionáló eltávolíthatja 

ezt a korábban felvitt anyagot részben vagy egészben. 

Szavatossági idő: 5 évnél hosszabb      

Kapható méretek és használat: 

A Mount Medix Horn and Antler Conditioner 118 ml-es és 237 ml-es flakonokban 

kapható, amelyekhez permetező is tartozik. A termék sok szarv- és 

agancskészletet kondicionál, mivel a felhasználás munkánként kevés. Az, hogy 

pontosan hány kezelésre elég, erősen függ a mérettől és a termék 

felszívódásától.  

További információkért vagy kérdésekért forduljon a Mount Medix LLC-hez a 

info@mountmedix.eu címen.  
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