Imprint instructies in 5 minuten

Geschatte
tijd

TEMPERATUUR VAN HET HOEFIJZER = KNEEDBAARHEIT

Kies het Imprint beslag in de passende maat.
Plaats het Imprint beslag in een bak bovenop de steun.
Voeg wanneer nodig Imprint Granules toe.
Giet kokend water (100ºC) in de bak totdat de kraag van het beslag
net onder water komt.
Het beslag moet worden verwarmd (ca. 2 min) tot de kraag
kneedbaar is.
Tijdens het opwarmen van het beslag de hoef voorbereiden door
de draagrand rond de toon naar achteren af te ronden.
Boor 6-8 ovale inkepingen van 8 x 10mm, gelijkmatig verspreid,
tot een veilige diepte 2/3 langs de onderkant van de hoefwand.
Trek nu latex handschoenen aan. Breng rondom de buitenkant van
de hoef tot aan de hoogte van de kraag Imprint structuurlijm ann.
Pak het beslag met natte handschoenen uit het hete water.
Schud het water eraf.
Indien nodig, voeg extra Imprint Granules toe aan het
straalgedeelte van het beslag om ervoor te zorgen dat de straal in
contact blijft met het beslag.
Buig de kraag open met natte handschoenen.
Leg het beslag op de hoef en vorm de kraag om de hoefwand.
Trek de kraag niet omhoog langs de hoefwand.
Druk het plastic voorzichtig in de inkepingen zodat er een
gelijkmatige en glad aansluitende verbinding tussen de hoefwand en
de kraag ontstaat.
Controleer het contact met de straal.
Het verzengedeelte van het beslag wordt aangepast aan de vorm
van de verzenen van de hoef voordat het beslag hard wordt.
Spuit alle oppervlakken in met Imprint Shoe Freezer.
Let erop dat het beslag volledig hard is voordat het paard op zijn
hoef gaat steunen.
Breng een dunne laag Imprint structuurlijm aan rond de bovenkant
van de kraag.
Het beslag is klaar.
Laat het paard rustig staan totdat de lijm hard geworden is.
Eventueel afronden met een rasp.
Indien nodig kan het beslag achteraf nog aangepast worden met
behulp van een heteluchtpistool.
Beslag verwijderen: de kraag wordt tot de hoefwand weg geraspt
en van de verzenen afgehaald met de hoefkniptang.
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