
Kontrollera att skons storlek passer hoven. 

 

Applicera Imprint Structural Adhesive på hovväggen och upp till 
kanten på skon.  

Spraya alla ytor med Imprint Shoe Freezer. 
Kontrollera att skon är hard innan hasten får stödja på den. 

Placera skon  I en flatbottnad bunke på stödet. 
Tillsatt Imprint hoof repair om så behövs.  
Tillsatt kokande vatten (100°C) upp till Imprintskon kant.  

Lämna skon i vattnet tills kanten är formbar, vilket tar  
  ungefär 2 minuter. 

Medan skon fortfarande värms upp, förbered hoven genom att fasa 

hovens kant.  
Med hjälp av en snabb borr borra 6 ovala skåror jämnt fördelade 

runt hoven (10 x 8mm) till ett säkert djup.   
  Se till att de hamnar inom skons kant. 

Dra en tun dope lim längs den  övre delen av skons kant. 
Nu sitter dkon på. 
Se till att hasten star still tills limmet har stelnat. 

Mindre ojämna ytor kan raspas jämna. 

Du kan göra smärre förändringar med hjälp av varmluftspistolen. 
Raspa ner kanten till hornet och jämna till trakterna. 

 
Imprint Equine Foot Care Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK. 
Adviceline: +44 (0)1666 822953  Email: info@imprintshoes.co.uk Website: www.imprintshoes.co.uk 

 

5 Minuters Applikationstid 

Ungefärlig  
tid 
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www.facebook.com/ImprintEquineFootCare 

Använd latexhandskar. Ta upp skon snabbt och försik 

  tigt ur det varma vattnet.  
Skaka av överflodigt vatten. 

Vid behov sätt till extra Imprint Hoof repair på  
  strålplattan för att få bästa möjliga kontakt med strålen. 

Dra ett blött finger runt kanten för att vidga den lite grand. 

Sätt på skon mitt på koven och forma den efter hoven. 
Se till att du har ett jämnt fäste mellan hovväggen och skokanten. 
Se till att du har den korrekta höjden på kanten. 

Kryck in plasten I skårorna med fingrarna samtidigt som du  
  fortsätter att släta ut skons Kant. Kontollera att alla hålen är fyllda 
  med plast. 

Kontrollera strålkontaken. 
Passa skons trakter med hovens trakter.  

 


