
 

Mount Protector  

Műszaki közlemény és utasítások 

A termékről: A Mount Medix Mount Protector egy kifejezetten a preparálóipar számára 

kifejlesztett termék, amely tisztítja, kondicionálja és megakadályozza a fertőzéseket a 

munkákban. Ez a termék elengedhetetlen a fertőzés megelőzéséhez. A terméket úgy 

tervezték, hogy a féléves vagy éves tisztítások során minimálisan lehessen használni. A 

készítmény kiváló minőségű szőr- és bőrkondicionálókat tartalmaz a mount védelmére, 

szilikonizált olajokat a könnyű felhasználás és a maradékképződés elkerülése érdekében, 

valamint kis mennyiségben tartalmazza a Mount Medix aktív rovarölő összetevőt, hogy a 

munkákat megóvja a molyok és a dermistidák károsodásától. A Mount Protector visszaadja a 

szőr és a toll természetes fényét, és élethű megjelenést kölcsönöz a preparátumoknak. 

A Mount Protector kifejezetten a mount tulajdonosok számára készült, függetlenül attól, 

hogy ismerik-e a taxidermiát, vagy taxidermia szakemberek számára.  

A Mount Protector úgy lett kifejlesztve, hogy egy kényelmes, könnyen használható, 

kellemes illatú termék legyen a preparátumok védelmére, tisztítására és helyreállítására.  

Használati utasítás: A Mount Protector-t egyszerűen fel kell vinni az összes tartófelületre, 

majd egy puha törlőkendővel törölje le a felesleget. A tisztítás és szárítás után a tartó eredeti 

állapotába kerül vissza, megújult természetes fényességgel és csillogással, anélkül, hogy 

nedvesnek vagy olajosnak tűnne. A legfontosabb, hogy a Mount Protector elriasztja a 

rovarokat, és a rutinszerű tisztítás során eltávolítja a port és a szennyeződéseket. A Mount 

Protector friss és tiszta illatúvá teszi a preparátumot.  

A Mount Protector a legtöbb munka felületén használható, beleértve a szőrt, tollat, 

agancsot, szarvakat, patát, mancsokat és még az élőhelyet is. A Mount Protector 

évekig gondtalan védelmet nyújthat a rovarfertőzés ellen.  

 

Megjegyzés: Nem javasoljuk a Mount Protector használatát halakon anélkül, hogy használat 

előtt ne tesztelnénk a halakon lévő átlátszó bevonatokkal és fényezésekkel való 

kompatibilitását. 

Alkalmazás: 

Professzionális használat - A Mount Protector egy-két rétegének felvitele a szállítás előtt segít 

megőrizni a művek jó megjelenését, amíg az ügyfél gondozásában vannak. Ezt úgy érheti el, 

hogy egy enyhe réteggel felpermetezi, tíz percig hagyja beszívódni, majd 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 az állatpreparátor még nem végzett egy első alkalmazást, hagyja a Mount 

Protector-t alaposan megszáradni, és vigyen fel egy második könnyű ködös réteget.  

Különleges alkalmazási megjegyzés - A Mount Protectorral végzett félévente vagy 

évente elvégzett tisztítás korlátlan védelmet nyújt a rovarkárosodástól. Ez a 

védelem csak akkor tart, ha Ön elkötelezett a Mount Protector használata iránt.  

Kapható méretek és használat: 

A Mount Medix Mount Protector 0,473 literes, 0,946 literes és 3,78 literes palackokban 

kapható, használatra kész méretben, a hozzá tartozó permetezővel együtt. Általában egy 

életnagyságú fekete medve kezeléséhez 1 - 1,5 literre van szükség. Egy tipikus dám 

nyakpreparátumhoz körülbelül 100-120 ml (1 - 1,2 dl) szükséges. Az, hogy hány mukát lehet 

kezelni vele, erősen függ a preparátum méretétől, a szőrzet vastagságától és a termék 

felszívódásától. 

Szavatossági idő: 5 évnél hosszabb 

További információkért vagy kérdésekért forduljon a Mount Medixhez a info@mountmedix.eu 

címen.  
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