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Walkease

Walkease klosser er laget av et spesial designet etylenevinyl acetat (EVA) materiale. Klossene festes på hovene
med cyanoacrylate lim. Walkease klosser er rimelige og
veldig enkle å bruke. Ingen spesielle ferdigheter eller erfaring
behøves. Retningslinjene i denne instruksjonen må følges.
Fravikes disse instruksjonene kan det resultere i at limet feiler.
Walkease klosser er ment å brukes til å reparere små hov
skader. De er ideelle for å fikse plager slik som tynne såler,
og andre tilstander som trenger 2-3 ukers heving. For alvorlige
skader som behandles med langtids hevning, bør man bruke
andre systemer.
Walkease lim er forskjellig fra de fleste andre hov-kloss limer.
Den naturlige fuktigheter i hovene og i atmosfæren er nok
til å aktivere limen. Hoven må ikke være kunstig tørket
(varmluft eller alkohol). I veldig kaldt vær, når luften er meget
tørr, kan det trenges mer tid for å aktivere limen. (Å puste på
overflaten med lim på et par ganger før man fester den på
hoven vil hjelpe.)
For lengst levetid bør limen oppbevares i kjøleskap før den
åpnes. Limen fungerer best ved rom- eller kroppstemperatur.
Ideelt er det om du putter limen i lommen rett fra kjøleskapet
og bærer den med deg før bruk.
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Hovkur for bruk under tidlig intervensjon

Prosedyren ved festing:
Den skadede hovveggen må være ferdig behandlet, så kan den
friske hovveggen klargjøres for å få påsatt klossen. Walkease
sin rasp bør brukes for å klargjøre hovenes overflate uansett
hvilke andre verktøy man har brukt for å forberede hovene.
Denne raspen gir den korrekte rene og flate overflaten som
Walkease klossen kan festes på. Raspen må rengjøres.
Vær varsom når du behandler Walkease klossen og sørg for
at overflaten som skal limes er ren. Test klossens størrelse
og form mot hoven. Velg den riktige størrelsen som vil gi hele
hovveggen støtte, men uten at det skapes noe stort overlapp.
Alltid bruk hansker når du bruker Walkease lim. Ha
sparsommelig med lim på blokken (maksimum 2ml). Ikke bruk
mye lim. Bruker du for mye lim så vil det resultere i at klossen
ikke festes. Trykk klossen bestem på hoven. Etter rundt 10
sekunder med jevnt press så vil du føle at klossen ”griper”.
(Muligens lengre tid under kalde forhold). Rett etter klossen
”griper”, senker du hoven slik at dyret kan sette hele vekten
sin på klossen for å ferdiggjøre prosessen. Walkease klossen
vil ikke festes skikkelig om vekten ikke blir påført før limen
størkner skikkelig.
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Dette forbedrer overflatekontakten og gir et sterkere feste.
Under kalde forhold kan det ta litt lengre tid å få skikkelig feste,
så la dyret stå litt lengre på klossen før hoven løftes.
Walkease klosser trenger normalt ikke å bli fjernet. De
forsvinner naturlig etter 2-3 uker.
Ekstra klosser og lim kan bestilles ved din nærmeste Shoof
forhandler.
Fig. 1. Gi hoven den nødvendige behandling
Fig. 2. Bruk raspen for å klargjøre hoven for liming
Fig. 3. Ha på sparsommelig med lim på Walkease klossen.
Fig. 4. Press klossen bestemt på den sunne hoven, slik at den
overlapper hovveggen.
Fig. 5. Senk foten slik at dyret får satt vekten på klossen
NB: Se tabellen for ‘greptid’ på baksiden.

Limen stivner veldig raskt under dyrets vekt. Limen som er til
overs vil bli presset ut og klossen formes til hovens overflate.
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