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• 1 cartridge of 160 ml with 2 component / 1 db 160ml-es patront a 2 
komponensű ragasztóval

• 10 wood blocks / 10  db fa blokk

• 10 mixing tubes / 10  műamyag keverő cső

•  2 pairs of nitrile gloves / 2 pár nitril kesztyű 

Poliuretán két komponensű gyors ragasztó csülök kezelésére.
 Septicare II Bond Express is a two component adhesive based out of polyurethane, which has been developed for the treatment of claw 
diseases in cattle. The adhesive is used to bond a block of wood or plastic to the healthy claw of the animal, in order to relieve the sick claw 
and speed up the healing process. The startup kit of Septicare - II -  Bond Express is very practical for 10 applications (depending on the 
preparation).

A Septicare II Bond Express két komponensű poliuretán alapú ragasztóanyag, amit a szarvasmarhák csülök 
betegségének kezelésére fejlesztettek ki. A ragasztó arra való, hogy a fa vagy műanyag blokkot az állat 
egészséges csülkéhez rögzítse, ezáltal tehermentesítse a beteg csülköt és felgyorsítsa a gyógyulási folyamatot. A 
Septicare II Bond Express induló alap csomagja 10 kezelésre elegendő (alkalmazás függő) 

The startup kit contains / Az induló készlet a következőket tartalmazza:

Magyarországi forgalmazója

Application - 3 secondes ! 
Bonding - 30 secondes ! 
Ready to move - 3 minutes !
Quick - Clean - Easy !

Advantages / Előnyei : 
• Does not require a separate mixing process.
• Bonds and glues quickly and firmly ensuring the durability on wood

and plastic blocks.
• Easy to use - No mixing, No wastage.
• Odorless and risk free usage in interior of premises.
• Long conservation life and is not dependent on storage 

temperature.

• Nincs szükség külön keverésre
• Gyorsan és erősen kötés ill. ragasztás, ezáltal elősegítve a 

tartósságot a fa és műanyag blokkokon.
• Könnyű használhatóság - nincs keverés, nincs veszteség
• Szag és kockázatmentes használat beltéren is
• Hosszú megőrzési idő, ami független a tárolási hőmérséklettől
• Kezelés előtt nem kell a csülköt melegíteni, így jelentős 

időmegtakarítás az eddig használt termékekhez képest!

Felvitel - 3 másodperc!
 Kötés - 30 másodperc! 
Újbóli lábra nehezedés - 3 perc
Gyors - Tiszta - Egyszerű
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PU resin

Mixing 
tubes

Properties
• The 2-component adhesive Septicare-II-Bond Express does not require a separate mixing process and can 

be applied immediately after cleaning and preparing the claw.
• The light-pasty viscosity prevents the spilling out of the adhesive on the claw and block.
• The processing time of 20-30 seconds and a curing time of about 2-3 minutes enables a quick claw treat-

ment and is such less stressful for the animal.

Tulajdonságok
• A két komponensű Septicare II Bond Express használata nem igényel külön keverési folyamatot, azaz egyből 

használható a csülök megtisztítása és előkészítése után
• A nyúlós viszkozitása megakadályozza azt, hogy a ragasztó a patára vagy a blokkra menjen
• A 20-30 másodperces alkalmazási idő, valamint a 2-3 perces kezelési szakasz gyors csülök ápolást tesz 

lehetővé, ezáltal ez kevésbé stresszes az állatnak 

Fa blokk
Cikkszám : 800510

Keverő cső (10 db) 
Cikkszám : 800155

Usage instructions :
1.  Clean the claw. 
2.  Place the clippers on «shoulders» of the cartridge and cut.
3.  Attach the mixing tip.
4.  Dispense the adhesive to ensure that both sides are flowing.
5.  Apply the mixed adhesive on to the block.
6.  Place the block.
7.  Hold the block for 30 seconds. Be sure to leave 3 mm thickness of 
the adhesive between the block and the claw.

8. The animals weight can be beared after 3 minutes and released.

Használati utasítás : 
1. Tisztítsa meg a csülköt
2. Vágja le a patronok végét

3. Csatlakoztassa a műanyag keverő csövet
4. Adagolja a ragasztót addig, ameddig minkét oldalról nem folyik
5. Nyomja a ragasztót a fa blokkra
6. Helyezze fel a blokkot
7. Tartsa rányomva a blokkot 30 másodpercig. Legalább 3mm ragasztó 

legyen a csülök és a blokk között!
8. Három perc múlva az állat lábára nehezedhet és elindulhat

Wood
blocks

Septicare - II - Bond Express 
pataragasztó   
Cikkszám: 800152S

Septicare - II - Bond Express 

pataragasztó kit kompletten
Cikkszám: 800153

Septicare - II - Bond Express 
készlet pisztoly nélkül
Cikkszám: 800154
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