KONTAKT

SALES @ GLUE U.COM
SHUFILL CUSHION
Pevný, ale měkký výplňový materiál
ve čtyřech tvrdostechch A20 – A30 –
A50 – A60. 250 ml kartuše vhodné do
standardních pistolí. Nabízí ochranu,
odpružení a podporu pro chodidlo.
Naplňte až po úroveň země . Použití
podpůrné síťky je doporučené, ale není
povinné. Čas tuhnutí 2 minuty v závislosti
na povětrnostních podmínkách. Teplota

WEBOVÁ STRÁNKA
WWW.GLUE U.COM
SHUFIT AKRYLOVÉ LEPIDLO

a vlhkost mohou mít vliv na vlastnosti
tohoto produktu.

Lepidlo pro lepení podkov a opravy
kopyt. K dispozici v 150 a 420 ml černé a
bile barvě. Hodí se do standardní pistole
pomocí adaptéru nebo pistol Glue-U pro
150 ml kartuše. Lepí ocelové, hliníkové a
dokonce i uretanové podkovy. Vhodné
pro opravy velkých prasklin a vytváření
extenzí. Počáteční doba tzhnutí: 90120 sekund. Nosnost do 4-5 minut
(i za chladných podmínek). Teplota
a vlhkost mohou mít vliv na výkon

Teplota a vlhkost mohou mít vliv na
výkon tohoto produktu.

SHUFIX RYCHLÁ SADA

tohoto produktu. Zahřívání Shufitu před
použitím výrazně zrychlí dobu tuhnutí.

SHUFILL SILICONE
Pevný, ale měkký výplňový materiál
ve čtyřech tvrdostechch A10 (modrá)
- A20 (zelená a transperantní) - A30
(fialová) - A40 (žlutá). 250 ml kartuše
vhodné
do
standardních
pistolí.
Nabízí ochranu, odpružení a podporu
chodidla. Vždy používejte v kombinaci
s Shupad podložkou! Čas tuhnutí 4
minuty v závislosti na povětrnostních
podmínkách. Zahřátí Shufill před
použitím výrazně urychlí dobu tuhnutí.

SHUFILL HOOF PACKING
Lehká kopytní výplň pro tlumení nárazů
a ochranu. K dispozici v 2 × 660 gr nebo
2 × 2,5 kg a tvrdostech A15 (modrá) –
A25 (růžová) – A35 (zelená). Speciálně
pro ochranu vnitřního struktur kopyta
a patkové oblasti . Snadno míchatelné
a tvarovatelné ručně. Teplota a vlhkost
mohou mít vliv na výkon tohoto
produktu. Zahřívání Shufill packingu

před použitím výrazně urychluje dobu
tuhnutí.

Velmi vhodný k provádění extenzí na
kopytech hříbat a plastových podkov
na míru. Vhodné také pro přestavbu
patek, provádění mediálních/laterálních
korekcí a pro menších oprav kopyt.
Kopyto by mělo být čisté a hlavně suché.
250 ml kartuše vhodné do standardních
pistolí. Doba vytvrzení mezi 30 – 60
sekundami, opracovatelný po cca 5
minutách. Teplota a vlhkost mohou

ovlivnit výkon tohoto produktu.

SHUPADS
NA TLUMENÍ NÁRAZŮ A KOPYTNÍ VÝPLNĚ
GLUSHU
NALEPOVACÍ PODKOVY
DOPLŇKY
POTŘEBY PRO KONĚ

GLUSHU
NÁVOD K
aplikaci

PŘÍPRAVA

APLIKACE

GLUSHU
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POUŽÍVEJTE
RUKAVICE PŘI PŘÍPRAVĚ A
LEPENÍ PODKOV.
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KROK 1.1

KROK 2.1

Otrimujte kopyto jako obvykle. Ujistěte se, že
lepidlo a podkovy jsou teplé 25 - 30 C (75 - 85
F) V chladném podnebí nahřejte.

Před aplikací vytlačte lepidlo, dokud nebude
tmavě šedé až černé. Správně bude fungovat
pouze tehdy, když je správně smíchané.

KROK 1.2
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KROK 2.2

KROK 1.3

KROK 1.4
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KROK 2.3
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KROK 1.5

KROK 1.6
Zkontrolujte usazení GluShu včetně patkové
části, zda zde není přesah a v případě potřeby
upravte. Podkovy by měly dobře sedět, lze
je tvarovat jako normální hliníkové podkovy.
Doporučuje se udržovat podkovu symetrickou
s kopytem, protože lepidlo vyplní jakýkoli rozdíl.
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KROK 3.2
Pomocí tažného nože odřízněte manžetu podél
linie lepidla a tahem dolů odstraňte od stěny.
Toto je nejjednodušší a velmi rychlý způsob.
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KROK 3.3
Odstraňte veškeré zbytky lepidla nebo manžety
rašplí.

KROK 2.4

GLUSHU S

Držte kopyto, dokud lepidlo úplně neztuhne. Cca
2-4 minuty. Lepidlo bude rychlejší v teplejších
podmínkách a pomalejší v chladnějších
podmínkách. Je velmi důležité, aby se lepený
spoj během vytvrzování neporušil. Mnoho
podkovářů používá strečovou fólii nebo stojan
na kopyta k rozložení váhy nohy.
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SHUFIT VIDEO

KROK 2.5

Použijte balicí fólii, abyste udrželi Glushu
na místě a získali lepší fixaci. Tato aplikace
zkracuje dobu přidržování kopyta, zatímco
lepidlo tuhne. Opatrně položte kopyto na zem.
Jakmile lepidlo zatuhne, můžete sejmout fólii a
dokončit aplikaci.

Kopyto znovu očistěte drátěným kartáčem,
abyste odstranili veškerý prach. Případně
použijte SHU CLEANER, abyste se ujistili, že
bude kopyto čisté. Nedotýkejte se kopyta
holýma rukama.
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2-4 mins

KROK 3.1
Pomocí kleští odstřihejte kovovou podkovu
od manžety a na stěně kopyta zůstane pouze
manžeta.

Před aplikací Glushu na kopyto počkejte, až se
lepidlo aktivuje. Po aktivaci se lepidlo zahřeje
a barva bude matná. Podržte boční manžety,
jemně nasuňte podkovu na kopyto, vyrovnejte ji
s střelem a nastavte do správné polohy. Nedělej
si starosti. Přebytečné lepidlo lze odříznout
nebo oškrábat, jakmile lepidlo ztuhne.

Pokud je kopyto vlhké, vysušte ho pomocí
horkovzdušné pistole nebo hořáku. Většina
selhání lepidla je způsobena právě vlhkostí v
kopytě.
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Střední proud = přibližně 1 cm široký.

Hranou rašple pomocí tahů dolů zdrsněte
povrch kopyta. Věnujte pozornost zadní části
kopyta, protože ta má nejmenší lepicí plochu.

4

DRAWKNIFE
POUŽÍVEJTE ADAPTÉR GLUE-U K UPEVNĚNÍ
NÁPLNĚ DO STANDARDNÍ APLIKAČNÍ PISTOLE.

Stěnu, chodidlo a střel očistěte drátěným
kartáčem, abyste odstranili všechny nečistoty a
prach. Zlepší to vazbu lepidla.
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ODSTRANĚNÍ

SHUFIT

KROK 2.6
Při odstraňování fólie vyplňte místa nepřilepená
a na okraj manžety naneste malou vrstvu
lepidla. Kopyto znovu zabalte, dokud lepidlo
neztuhne. Po zatuhnutí lepidla a odstranění fólie
dokončete aplikaci hladkou stranou kopytní
rašple.

KONTAKT

GLUE-U®ADHESIVES

sales@glue-u.com
+31 (0)13 545 31 18
Droogdokkeneiland 8
5026SR Tilburg
The Netherlands

