
 

Mount Saver 

Műszaki közlemény és utasítások 

 

A termékről: A Mount Medix Mount Saver az eredeti termékünk. Kifejezetten 

arra szolgál, hogy megszabadítsa a preparátumokat a káros rovaroktól. A Mount 

Saver elpusztítja a molyokat és a bőrmolyokat életciklusuk minden formájában, 

beleértve a petéket is. Ez a termék egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett 

preparálási vegyszer, ellentétben a háztartási vagy kereskedelmi rovarirtó 

szerekkel, amelyeket nem preparálásban való használatra szántak, és gyakran 

rosszul pusztítják el a rovarok petéit. A Mount Saver hatóanyaga illóolajok 

keveréke, nem pedig egy durva, szintetikus vegyszer.  

Mior használja:  

Ha laza szőrzetet, repkedő molyokat, finom homokszerű anyagot vesz észre a 

preparátuma alatt, akkor rovarfertőzöttség lehet a háttérben. Nézze meg 

közelebbről, és terítse szét a szőrzetet, hogy pókhálószerű selymeket keressen a 

szőrzetben, vágott csatornákat a szőrzetben, ahol a rovarok táplálkoztak, apró, 

barnásbarna homokszerű ürülékanyagot, különösen a falakkal érintkező 

felületeken, a padlón a preparátum alatt vagy az élőhelyén. A vizsgált területeket 

az állatokon különösen a füleken, a fülek, az agancsok és a szarvak körül, 

valamint a mancsokon és a paták körül kell ellenőrizni. 

Alkalmazás: 

Szakmai vagy ügyfélhasználat  

1. Ha 0,5 liternél többet használ fel ebből a termékből, akkor azt jól szellőző, 

lakótértől távol eső külső területen tegye. Bár a Mount Saver teljesen 

természetes, egyes emberek érzékenyek lehetnek a termékre. A alkalmazókat 

figyelmeztetjük, hogy legyenek ezzel tisztában, és konzultáljanak ügyfeleikkel, 

mielőtt a Mount Savert zárt környezetben, például trófeaszobában vagy beltérben 

alkalmazzák. 

 

2. Kezdje a porszívózással vagy a laza törmelék sűrített levegővel történő 

eltávolításával. A Mount Saver-t közvetlenül a tartóra alapos áztatással kell 

felvinni. Ha lehetséges, előnyös, ha a mountot fejjel lefelé fordítjuk, hogy a 

termék a szőr mentén a bőrbe folyjon, ahelyett, hogy a szőr mentén a földre 

kerülne. Ne feledje, hogy a Mount Saver-nek a szőr és a bőr határfelületére kell 



jutnia a szőrtüszőnél. Ez az a hely, ahol a rovarok élnek. Különös figyelmet kell 

fordítani a begyűrődési rések, a szegycsontok, a fülek, szarvak és agancsok körüli 

területek, valamint a falhoz érő területek kezelésére is. Súlyos fertőzöttség esetén 

hasznos lehet, ha a preparátumot fóliába csomagoljuk, vagy 2-8 órára műanyag 

zacskóba tesszük. 

 

3. Vigye fel bőségesen a Mount Saver oldatot az állatra, ügyelve arra, hogy 

minden szőrzetet, tollat, bőrt, bőrfelületet alaposan benedvesítsen. Ez történhet 

úgy is, hogy a Mount Savert közvetlenül a preparátumra öntjük, de a legjobb, ha 

permetezőgépet használunk. Bizonyos alkalmazásokhoz egy indítós permetezőgép 

is használható, de nagyobb alkalmazásokhoz egy kompatibilis pumpás 

permetezőgép sokkal könnyebbé teszi a munkát.     

 

4. Szükség esetén kézzel dolgozza be a Mount Saver oldatot a preparátumba. A 

Mount Saver kézzel történő bedolgozása a szőrön vagy a tollakon túl egészen a 

bőrig fontos a fertőzéssel való hatékony érintkezéshez. A közvetlen érintkezés 

kevesebb mint egy perc alatt elpusztítja a rovarokat. A rovarok a szőr és a bőr 

közötti határfelületen táplálkoznak. Szükség lehet a szőr szétterítésére, hogy a 

Mount Saver biztosan érintkezésbe kerüljön a fertőzött területekkel. 

 

5. Hagyja, hogy az oldat lefolyjon a preparátumról, és törölje le a felesleget. Jó 

ötlet a felesleges termék összegyűjtése. Csökkenti a környezetre gyakorolt 

hatásunkat, a munkaterületet biztonságban és rendben tartja. Ha a Mount Saver 

oldatot koncentrátumból készítjük, a visszanyert terméket festékszűrőn 

átszűrhetjük, és víz helyett hígítóként használhatjuk a következő adaghoz. 

 

1. 6. Ha nem biztos abban, hogy a teljes telítettséget elérte, fedje le a 
preparátumot polietilén zacskóval vagy polietilén fóliával, és hagyja állni 4 

órán át. A fólia vagy zsákok használata közepes és nagyméretű, 
életnagyságú preparátumok és minden hosszú szőrű faj esetében ajánlott. 
Ha a rehidratáció aggodalomra ad okot, használja az előírt időket. A 

vizsgálatok szerint a rovarok a gőznek való kitettséget követő négy órán 
belül elpusztulnak. Ha azonban a rehidratáció nem jelent problémát, a 

hosszabb expozíciós idő előnyös, ha sűrű szőrrel vagy bundával dolgozik. 
A termékértékelés során bizonyos pólyákat 24 óránál hosszabb ideig is be 
voltak csomagolva. A különböző preparálási technikák nem feltétlenül 

teszik lehetővé a hosszabb csomagolási időt; a ragasztó típusai, a 
bőrzárási technikák és a próbabábuk típusai mind figyelembe vehetők a 

csomagolási idő értékelésénél. 
 

7. Távolítsa el a csomagolást, és hagyja megszáradni a tartószerkezetet. 

Ez ventilátorral vagy fúvószárítóval felgyorsítható. 

8. Ismételje meg a 2. lépést a maradék törmelék és az elpusztult rovarok, 

lárvák vagy tojások eltávolításához. 

 

9. Végezzen el minden szükséges javítást és felújítást, ha szükséges. Ez 

egy jó alkalom arra is, hogy szükség esetén további festék- vagy epoxi 

javításokat végezzen. 



10. Fésülje fel és fésülje ki a hajat, vagy fésülje ki a tollakat. A Mount 

Saverrel kezelt preparátumok kellemes, mentaszerű illatuk, és helyreállított 

természetes fényük lesz 

Megjegyzés: Ha "IN PLACE" alkalmazásra van szükség, helyezzen felszívó 

anyagot egy műanyag ponyva fölé, hogy felfogja a permetfelesleget/felesleges 

oldatot. Alternatív megoldásként csökkentse a haj nedvesítéséhez szükséges 

felhasználási mennyiséget az elviselhető mértékre, és növelje a pakolás 

időtartamát két vagy több napra; némi szellőztetésre lesz szükség a helyiségben. 

Vigyázat! Vigyázni kell, hogy a bőr ne áztassa vagy rehidratálja teljesen, mivel 

ez fellazíthatja a ragasztót. Soha ne nedvesítse be a bőrét, és ne tegye ki a 

nedves bőrt közvetlen napfénynek, mivel ez súlyos bőrzsugorodást okozhat. 

Kapható méretek és használat: A Mount Medix Mount Saver 0,946 literes és 

3,78 literes palackos, használatra kész méretben kapható a hozzá tartozó 

permetezővel, valamint 0,946 literes és 3,78 literes palackos koncentrátumként.   

Anyaghasználat: Egy átlagos életnagyságú fekete medve kezeléséhez 2-3 

literre van szükség. Egy tipikus, dám nyakpreparátumhoz körülbelül 120-240 ml 

(1,2-2,4 dl) szükséges. Szükség lehet az élőhelyi területek fertőzöttségének 

kezelésére is. Megjegyzés: Kérjük, hogy használat előtt ellenőrizze a 

termék kompatibilitását az élőhelyekkel. Az érzékeny, finom szőrzetű vagy 

tollú munkák esetében a ProAd használatát javasoljuk. 

Szavatossági idő: 5 évnél hosszabb 

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

info@mountmedix.eu címen.   
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