VOORBEREIDING
GLUSHU

De schoen kan opnieuw worden hervormd
zoals een normaal aluminium hoefijzer.

GLUSHU

VERWIJDEREN
DRAWKNIFE

PLAKSCHOEN
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Gebruik een drawknife om
de zijflappen van de hoef te
snijden.
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Knip het hoefijzer los van
de hoef met behulp van een
hoefkniptang.

Een goede voorbereiding van de hoef is
essentieel om een volledige levensduur van
6-8 weken te garanderen.
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2
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Ruw de hoefwand op door
neerwaartse bewegingen met
de grove kant van de hoefrasp te
maken. Vooral bij het achterste
gedeelte van de hoef waar
minder lijmhechting is.

3

Verwijder alle lijmresten of
restanten van de Glushu met een
hoefrasp of buffer.

Zorg dat de hoeven droog zijn.
De meeste mislukte verlijmingen
zijn te wijten aan vochtige
hoeven.

PRE FIX

Duw de lijm uit de cartridge totdat
deze zwart is voordat hij wordt
aangebracht.
Zorg er voor dat de lijm warm is
(25 °C - 30 °C).

AANBRENG VIDEO

STANDAARD

AANBRENG VIDEO

MODIFICATIE
VIDEO

Een zeer slijtvaste
met rubber
omringde
aluminium
hoefijzer dat
het paard een
lichtgewicht, schokdempend beslag geeft
en gemakkelijk toegepast kan worden bij
zowel gezonde als beschadigde hoeven.
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GEBRUIKERS
instructie

PRE FIX, STANDAARD & MET INSERTS

PRE FIX

AANBRENGEN

PRE FIX

AANBRENGEN

STANDAARD
AANBRENGEN

INSERTS

AANBRENGEN

TIJDELIJKE FIXATIE METHODE

PER PAAR GLUSHU’S

PER PAAR GLUSHU’S

PER PAAR GLUSHU’S

Voor paarden die door
kreupelheid, moeilijkheden
hebben om hun voet lang
omhoog te houden. Voor
verlijming in zeer koude
omstandigheden.

1x

150ml tube Shufit acryl lijm & mixingtips

1x

150ml tube Shufit acryl lijm & mixingtips

1x

Set GluShu inserts

1x

Pre Fix lijm en activator spray (voor 6-10
paar)

1x

Pistool voor Shufit (universeel pistool met
adapter)

1x

Bevestigingsset naar keuze

1x

Hoefkrabber voor open trekken cuff

1x

Rol wikkelfolie

1x

Pistool voor Shufit (universeel pistool met
adapter)

1x

Rol wikkelfolie
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Breng een gemiddelde dosis Pre
Fix seconde lijm aan rondom de
hoef.

Spray Pre Fix activator op de
binnenkant van de Glushu.

Schuif de schoen voorzichtig op de
hoef, plaats hem in lijn met de straal
en stel hem in op de juiste positie.
Houd vast voor 30 sec. Zet de hoef
terug op de grond wanneer de Pre
Fix is uitgehard.
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Trek met de hoef op de grond
de zijflappen terug met een
hoefkrabber en vul aan de
binnenkant van de flap met Shufit.

Gebruik plastic wikkelfolie om de
Glushu op zijn plaats te houden en
een betere fixatie te creëren.

Plaats de hoef terug op de grond
en laat minstens 10 minuten
uitharden, voor het verwijderen van
de wikkelfolie.
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Breng een gemiddelde dosis
lijm aan in de binnenkant van de
Glushu. Breng ook lijm aan op de
binnenkant van de zijflappen.

Schuif de schoen voorzichtig op
de hoef, plaats hem in lijn met de
straal en stel hem in op de juiste
positie.

Gebruik wikkelfolie om de Glushu
op zijn plaats te houden en een
betere fixatie te creëren.
Plaats de hoef voorzichtig op de
grond. De wikkelfolie kan worden
verwijderd wanneer de lijm is
uitgehard.
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Bevestig de insert vanaf boven
in de schoen, met de lijm naar
keuze.
Glue-U Prefix lijm: 10 seconde
Glue-U Shufit: 5 minuten

TIP!

Vul op met een Glue-U opvulmiddel
voor de beste ondersteuning.

