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Walkease

Tratamento de cascos para utilização precoce

Os tacos de Walkease são feitos com uma formula especial de
acetato de vinil-etileno (EVA). São colados ao casco com uma
cola de cianoacrilato. Os tacos Walkease são baratos e fáceis
de aplicar, não sendo necessária experiencia qualificada.
As instruções de utilização devem ser escrupulosamente
cumpridas pois o seu não cumprimento irá provavelmente
influenciar negativamente a colagem

Procedimento de ajustamento:

Os tacos Walkease destinam-se à correcção de pequenas
lesões do casco. São ideais para a recuperação de lesões
tais como o casco fino ou quaisquer outras que necessitem de
cerca de 2-3 semanas de elevação. Para lesões mais graves
com uma elevação mais longa, são aconselhados outros
métodos

Manipule o bloco Walkease cuidadosamente mantendo a
face a colar limpa. Teste o taco quanto ao tamanho e forma.
Escolha o lado correcto que vai suportar a parede do casco
sem criar uma grande sobreposição.

A cola Walkease é diferente da maioria das colas de blocos. As
humidades naturais do casco e da atmosfera, são necessárias
para activar a cola. O casco não pode ser seco artificialmente
(ar quente ou álcool) Em tempo muito frio, quando o ar estiver
muito seco, pode ser necessário mais tempo para activar a
cola. (bafejar a superfície a colar irá ajudar)
Para uma maior durabilidade, a cola deve ser guardada no
frigorífico antes de abrir. Obtêm-se melhores resultados quando
a cola é usada à temperatura ambiente ou do corpo. O ideal
é retirar a cola do frigorífico e transportá-la no bolso antes de
usar.
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A unha lesada, tem que ser tratada antes de ajustar o taco. O
raspador Walkease deve ser usado no acabamento do casco
independentemente de quaisquer outros instrumentos usados.
O raspador, que deve ser mantido limpo, proporciona a
superfície ideal para que o taco Walkease adira perfeitamente

Use sempre luvas quando manipular a cola Walkease.
Aplique a cola bem espalhada (max 2 mm) Não use excessiva
cola porque a excessiva cola compromete o resultado.
Pressione o taco firmemente contra o casco. Ao fim de 10
segundos de pressão vai sentir a adesão (demorará um
pouco mais com tempo frio). Logo que sinta a adesão largue
o casco para que o animal ponha o peso todo em cima do
taco e aumente a colagem. O bloco Walkease não ficará
perfeitamente colado se não for aplicado o peso durante o
período de secagem

contacto com o casco melhorando a colagem. Com tempo frio,
pode demorar um pouco mais e por isso mantenha o animal
no tronco um pouco mais de tempo.
Normalmente os tacos Walkease não necessitam de ser
removidos pois desgastam-se naturalmente em 2-3 semanas.
Pode encomendar tacos e cola avulso.
Fig 1. Trate o casco lesado conforme seja necessário
Fig 2.	Use o raspador para preparar o casco para a colagem
Fig 3.	Aplique a cola uniformemente no taco Walkease.
Fig 4.	Pressione firmemente o taco no casco tratado
sobrepondo a parede do taco
Fig 5.	Logo que possível deixe a vaca aplicar o seu peso sobre
o taco
NB: Ver tabela ‘ Tempo de Fixação ‘ na primeira página

A cola estabiliza muito depressa sob o peso do animal.
O excesso de cola é espremido para fora adaptando-se
à superfície do casco. Aumenta-se assim a superfície de
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