Mount Saver Hide Pre-Soak
Műszaki közlemény
A termékről: A Mount Medix Mount Saver Hide Pre-Soak elsősorban a hivatásos
preparátorok számára készült. Ahogy a neve is mondja, ez a termék egy bőr
áztató, amelyet a preparálás előtt kell használni. A Hide Pre-Soak nedves és
száraz cserzett bőrökön egyaránt használható. A nedves cserzésű bőröknél
hozzáadható a felesleges cserzőolajok eltávolítására használt mosóoldathoz,
vagy helyettesítheti azt, mint a végső bőrelőkészítés. Száraz cserzés esetén
hozzáadható a rendszerint használt rehidratáló oldathoz vagy helyettesítheti azt.
Mindkét esetben a Mount Medix poloskavédő hatóanyag egy része felszívódik a
bőrbe, és a védelem egy újabb fázisát adja. A Hide Pre-Soak használata a Mount
Saver ragasztó adalékkal és a Mount Protectorral párosítva lehetővé teszi a
preparátor számára, hogy rovar- és poloskabiztos munkát készítsen.
Alkalmazás: Ezt a terméket általában csak preparátorok használják a preparálás
során. Úgy tervezték, hogy nedves és száraz cserzett bőrökön egyaránt
használható legyen. A nedves cserzéshez hozzáadható a felesleges cserzőolajok
eltávolítására használt mosóoldathoz, vagy helyettesítheti azt, mint a bőr
végleges előkészítése. Száraz cserzéshez hozzáadható a rendszerint használt
rehidratáló oldathoz vagy helyettesítheti azt. Mivel 1 liter Hide Soak 230 liter
oldatot eredményez, a termék használatának megnövekedett költsége
szerelésenként nem túl nagy.
Alternatív felhasználási módok: A Mount Saver Hide Pre-Soak a szarvak
kezelésére is nagyon jó. Készítsen fürdőt, és merítse a koponyát és a szarvakat a
fürdőbe. Ehhez 4 liter vízhez 150 ml (1,5 dl) Pre-Soakot kell adni. Ez a keverék
folyamatosan használható, amennyiben rendszeresen friss Pre-Soakot adunk
hozzá. Az áztatófürdőt általában olyan koponyák esetében használják, amelyeket
megtisztítottak és zsírtalanítottak, de a szarvakat nem távolították el. A
szaruüregben marad némi szövet, amely szagot áraszt, és vonzza a bogarakat is,
különösen a dermistidákat. A 48 órás áztatás segít eltávolítani a rossz szagot és
elpusztítani az esetlegesen jelen lévő bogarakat.
Egyes preparátorok egy nagy tartályban tartják a Hide Pre-Soak oldatot a
beérkező szarvak és agancsok áztatására, mielőtt elkezdik a munkát velük. Ez
ismét ehetetlenné teszi a koponyán vagy a koponyasapkán esetlegesen található

szövetmaradványokat, és így segít távol tartani a dermistidákat az üzlet
feldolgozóterületeiről.
Fagyasztva szárítás: Vannak olyan feldolgozók a fagyasztva szárító iparban,
akik a vákuumkamrákban történő feldolgozás előtt a mintákat Hide Pre-Soak
oldatban áztatják elő. Ennek célja, hogy az esetleges szövetmaradványok
hozzáférhetetlenné váljanak a pusztító rovarok számára. Ha ezt az eljárást
alkalmazzák, kérjük, győződjön meg arról, hogy a kamrák nem rendelkeznek
neoprén tömítéssel, mivel az aktív hatóanyag gőzei tönkreteszik a neoprént.
Szavatossági idő: 5 évnél hosszabb
Kapható méretek és használat:
A Mount Medix Mount Saver Hide Pre-Soak 0,946 literes, azonnal felhasználható
palackban kapható. Általában 1 evőkanálnyit (15 ml) keverjen össze 4 liter hideg
vízzel.

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

