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Att applicera
1

Välj rätt storlek på Imprint Sport så den passer hoven
Imprint Sport-skon placeras med marksidan uppåt i en behållare på stödet. Undvik kontakt
med behållarens botten så att den inte fastnar.
Lägg till lite grand av Imprint Hoof Repair I vattnet för senare användning (se 4)
Kokande vatten (100° C) hälls i behållaren upp till Imprint-skons kant. Om man mjukar upp
och manipulerar skons skoyta kan skon försvagas.
Skon värms upp tills kanten är formbar, ungefär i 2 minuter.
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Hoven förbereds genom att man fasar hovens kant runt tån, bak mot lamellranden, för att
göra plats för Imprint Sport-skons kant. Hovens nedre del raspas och mjukt horn avlägsnas
från trakt till trakt och upp för kanten.
Rengör endast hovens underside med tvättsprit
3 jämnt fördelade ovala skåror görs, 10x8 mm, till ett säkert djup, med hjälp av en speedborr
på var sida av hoven. Se till att de hamnar inom skons kant. Skårorna fungerar som
nyckelpunkter och behövs för att hålla skon på plats.
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Ta det uppmjukade Imprint Hoof Repair ur det varma vattnet och forma ett tunt
Skikt runt ballarna och in I strålfårorna. Var försiktig och rör inte limmet på hovväggen
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Skon tas snabbt och försiktigt ur det varma vattnet genom att man håller i strålplattan.
Skostödet tas bort från skon, men försiktigt så att inte kanten deformeras.
Skon placeras mitt på hoven, med skons tå i linje med hovväggen, inte framför. Trakterna ska
vara parallella med hoven, strålen ska ha kontakt och hovens undersida ska ha fritt utrymme.
Hoven och skon kupas i händerna och fingrarna trycks lätt över skokanten. Se till att det blir ett
jämnt och förenat fäste mellan hovväggen och skokanten. Alla skåror ska kontrolleras så att de
är fyllda med plast från skokanten
Imprint Sport-skons kant får inte sträckas upp längs hovväggen eftersom det påverkar skons
fäste.
Plasten trycks lätt in i skårorna med fingrarna samtidigt som man fortsätter att släta ut skons
kant.
Alla skåror ska kontrolleras så att de är fyllda med plast från skokanten och inte bara
fästningsmaterial.
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När man är nöjd med hur skon ligger och är passad kan den fästas.
Skons alla ytor sprayas med Imprint Shoe Freezer, men se till att inte spraya några känsliga
delar av hoven.
Kontrollera att skon är hård innan hästen får stödja på den.
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Kontrollera att fästet mellan skons kant och hovväggen är helt och inte innehåller några
håligheter eller rör sig.
En tunn droppe Imprint Structural Adhesive dras längs den övre delen av skons kant och
slätas ut med fingret för att garantera förseglingen.
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Använd latexhandskar för att skydda händerna.
Medan skon fortfarande värms upp appliceras ett tunt lager Imprint Structural Adhesive på
den yttre nedre hovväggen från trakt till trakt och upp så långt kanten går. Se till at limmet
appliceras in I strålfårorna upp till skons höjd
Hoven kan nu sättas ner på marken.

Låt hästen stå i minst 10 minuter eller tills fästningsmaterialet har stelnat.
Nu är skon på.
ATT TA AV IMPRINT SPORT-SKON
Kanten raspas ner till hornet och skalas av från trakterna med hjälp av verktång.
Alternativt kan verktång användas försiktigt för att ta bort kanten snabbare. Se till att skon
har lossnat helt innan den dras av för att inte skada hoven.
Se till att skon har lossnat helt innan den dras av för att inte skada hoven.
ANVÄNDBARA TIPS
Se till att kanten har formats och fästs väl till hovväggen.
Förändringar och modifieringar av skon kan göras med med en liten låga fackla.
När skon fästs till asymmetriska eller skadade hovar, eller om hornet är bristfälligt eller om
det behövs extra styrka i ett visst område kan extra fästningsmaterial och uppvärmd Imprint
Granules läggas till innan Imprint Sport-skon fästs.
För att gradera eller lyfta skon kan uppvärmd Imprint Granules formas och gjutas fast till den
uppvärmda hovytan och kanten av Imprint Sport-skon för att få önskad effekt.
För att få extra bra grepp på isiga underlag kan tungstenbroddar användas i skons båda
trakter.
Imprint Sport rekommenderar hexagonala broddar. Men om fyrkantiga broddar föredras
(11 mm) måste en 14 mm packning placeras mellan skon och brodden.
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