
 

Mount Saver Powder 

Mount Saver por 

Műszaki közlemény és utasítások 

A termékről: A Mount Medix Mount Saver Powder egy másik termék, amelyet 

professzionális preparátorok számára terveztek. A termék a Mount Medix Active 

és különböző típusú diatómaföld keveréke. 

Alkalmazás: A Mount Saver Powder-t eredetileg arra tervezték, hogy a 

madárpreparálásban a bóraxszal együtt használják, vagy teljesen helyettesítse 

azt. A taxidermiaiparban való bevezetése óta azonban számos más felhasználási 

mód is általánossá vált. Az első az lenne, hogy a Por hozzáadható az apróra 

vágott kukoricacsuhéhoz, mogyoróhéjhoz, fűrészporhoz vagy más, általában a 

tumblerezéshez használt anyagokhoz. A hozzáadás lehetővé teszi, hogy a szőr 

vagy toll és a bőr felszívja a Mount Medix hatóanyag egy részét. De a por 

hozzáadása a tumblerekhez távol tartja a bogarakat a tumblerező közegből. Egy 

másik felhasználási mód, hogy a szarvak belsejébe por kerüljön, mielőtt a 

szerelés során visszahelyeznénk őket. Azzal, hogy a por egy részét a 

preparátumokba helyezzük, védelmet nyújtunk a dermistidák ellen abban az 

esetben, ha a szarvak belsejében marad némi szövet. Egy másik gyakori 

felhasználási terület a természetes élőhelyi anyagok, például a moha vagy a 

fűféléknél. Csak szórjon egy kis port az élőhelyi anyagokra, és kopogtassa le a 

felesleget, hogy a rovarokat távol tartsa a természetes élőhelyi anyagoktól. 

Példa felhasználásra 

Madár preparálás: A bórax helyettesítésére a madárpreparálásban. Vigyen fel 

annyi port, hogy bevonja a bőrt. A por 50/50 arányban keverhető a BORAX-szal 

a madarak preparálásakor, és továbbra is biztosítja a bőr mozgékonyságát, 

amelyet a 100%-os BORAX biztosít. Ha a manőverezhetőség nem jelent gondot, 

akkor 100%-os por használható, és maximális rovarvédelmet biztosít a madarak 

rögzítésénél. 

Tumbler adalékanyag: Minden száraz 4 liter anyaghoz 2,5 dl port adjunk.  

 



Szarvak: Az összes szövet eltávolítása után és a visszahelyezés előtt bőségesen 

kenje be az üregek belsejét. Általában egy evőkanálnyi mennyiség minden egyes 

szarvba elegendő a hosszú távú védelemhez. 

Élőhelyek: A rovarfertőzés megelőzése érdekében használja az élőhelyi 

területek, például a moha, a fű és a piszok leporolására.       

Rejtsd el a tárolást: Használható cserzett vagy sózott bőrök tárolására. 

Szavatossági idő: 5 évnél hosszabb 

Kapható méretek és használat: 

A Mount Medix Mount Saver Powder 0,340 kilogrammos, azonnal felhasználható 

kész por. 

További információkért vagy kérdésekért forduljon a Mount Medixhez a 

info@mountmedix.eu címen.   
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