
 

Mount Saver ProAd 

Műszaki közlemény és utasítások 

A termékről: A Mount Medix Mount Saver ProAd nagyban hasonlít az eredeti 

Mount Saverhez, kivéve, hogy kifejezetten azokra a szerelékekre tervezték, 

amelyek érzékenyek és legkevésbé tűrik a vízalapú Mount Saver rendszeres 

kezelését. Ez különösen akkor igaz, ha a mountok finom szőrrel vagy tollakkal 

rendelkeznek, fagyasztva szárított mountok, vagy ha egyéb aggályok merülnek fel 

a preparátum épségével kapcsolatban. Az eredeti Mount Saverhez hasonlóan 

kifejezetten a káros rovaroktól való megszabadításra szolgál. A Mount Saver ProAd 

a Mount Medix hatóanyagot tartalmazó előkevert tartály, amelyet a felhasználó ad 

hozzá egy gallon acetonhoz, denaturált alkoholhoz vagy metil-acetáthoz. A vizes 

bázisú Mount Saverhez hasonlóan a ProAd és elpusztítja a molyokat és a 

bőrmolyokat életciklusuk minden formájában, beleértve a petéket is. A 

leggyakrabban használt oldószer az aceton, mert könnyen beszerezhető és gyorsan 

elpárolog. Az oldószer alapú termék elsődleges oka a víz hiánya. A víz káros lehet 

egyes daraboknál, vagy csak sok extra ápolási munkát okozhat, mint például egy 

finom szőrű madár vagy emlős esetében, mert a vízalapú termék elszőrteleníti a 

szőrt vagy a tollakat. Ez a termék kifejezetten erre a célra kifejlesztett preparáló 

vegyszer, ellentétben a háztartási vagy kereskedelmi rovarirtó szerekkel, amelyeket 

nem preparáláshoz használnak, és amelyek rosszul pusztítják el a rovarpetéket. A 

Mount Saver hatóanyaga illóolajok keveréke, nem pedig egy durva szintetikus 

vegyszer.  

FIGYELMEZTETÉS: Oldószerekkel való munkavégzéskor a helyes vegyszerhigiéniai 

gyakorlatot kell alkalmazni. Ne használjon oldószereket zárt területen, kivéve, ha 

ezeket a területeket kifejezetten oldószerek vagy más hasonló anyagok 

használatára tervezték. 

Mikor alkalmazza:  

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

preparátumai alatt, akkor rovarfertőzése lehet a háttérben. Nézze meg közelebbről, 

és terítse szét a szőrt, hogy pókhálószerű, selyemszerű fonalakat keressen a 



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

barnásbarna homokszerű ürülékanyagot, különösen a falakkal érintkező 

felületeken, takarónyílásokon, a fülek, agancsok és szarvak körül, valamint a 

mancsokon és a paták körül. 

Alkalmazás: 

Fertőzés kezelése - Ha 0,5 liternél nagyobb mennyiséget használ fel ebből a 

termékből, akkor azt jól szellőző, lakótértől távol eső külső területen tegye. Kezdje 

a porszívózással vagy a laza törmelék sűrített levegővel történő eltávolításával. Az 

eredeti Mount Saverhez hasonlóan az oldószerrel hígított Mount Saver ProAd-ot is 

közvetlenül a tartóra kell felvinni, alapos átitatással. Ha lehetséges, előnyös, ha a 

mountot fejjel lefelé fordítja, hogy a termék a szőr mentén a bőrbe folyjon, 

ahelyett, hogy a szőr mentén a földre kerülne. Ne feledje, hogy a Mount Savernek 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. 

Általában az oldószer gyorsan elpárolog, és egy szép védő hatóanyag-mennyiséget 

hagy maga után, amely a rovarproblémákat kezeli. Mivel az oldószer elillan, a matt 

szőr és a toll miatt az ápolás mennyisége drámaian csökken. 

 

Fagyasztószáraz alkalmazás: A Mount Saver ProAd oldószerrel hígítva a 

fagyasztva szárított preparátumokra is alkalmazható a fagyasztva szárítás után. Ez 

a termék nem rehidratálja a preparátumokat, így az ügyfélnek történő kiszállítás 

előtt rovarmentesítésre is használható.  

Szavatossági idő: 5 évnél hosszabb 

Kapható méretek és használat: 

A Mount Medix Mount Saver ProAd egy előre kimért 177 ml-es flakonban kapható, 

amelyet 3,7 liter oldószerhez, például acetonhoz, denaturált alkoholhoz vagy metil-

acetáthoz kell hozzáadni. A tipikusan használt termék kb. 180 ml felhasználásra 

kész termék egy őzbak nyakpreparálásához elég. A Mount Saver-t jellemzően 

szőrmés daraboknál használják. Az érzékeny, finom szőrzetű vagy tollas munkák 

esetében a ProAd használatát javasoljuk. 

További információkért vagy kérdésekért forduljon a Mount Medixhez a következő 

címen: info@mountmedix.eu 

 


