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Felvitel 3 mp alatt. 
Applied in 3 secondes.

Kötés 30 mp alatt. 
Pressed for 30 secondes.

Járóképesség 3 
perc múlva.
 Ready to move after 3 
minutes.

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



1. Csülök tisztítása. 2. Tiszta csülök. 5. Felragasztott
blokk

7. 3 perc
múlva
elindulhat

1 2 3 4 5 6 7

1. Clean the claw. 2. Cleaned claw. 5. Block glued to the 
claw. 

6. A kezelt állat 3 perc
múlva lábára
nehezedhet.

6.The treated claw of the animal 
can bear its weight after 3 
minutes. 

7. The animal 
is ready to 
move after 3 
minutes. 

3. Ragasztó rányomása a csülökre és
blokk ráhelyezése 3 mp-en belül.

3. Apply the adhesive on the claw and place the 
block within 3 secondes.

3. Nach Auftragen des Spezialklebers auf die Klaue, den 
aufHolzklotz innerhalb von 3 Sekunden positionieren.1. Die Klaue reinigen. 2. Gereinigte Klaue.

4. Felhelyezett blokk
amit 30 mp-ig kell
nyomva tartani.

4. Place the block and press it 
for 30 secondes. 

4. Den Klotz zirka 30 Sekunden 
andrücken.

5. Kaue mit geklebtem Klotz. 6. Nach nur 3 Minuten kann der Fuß 
mit dem Klotz belastet werden. 

7. Nach 3 
Minuten kann 
das Tier wieder 
frei laufen.

Használati utasítás
Szükséges kellékek: 1 adagoló pisztoly, 1 PU patron, 1 
keverő cső, 1 fa blokk

1.  Tisztítsa meg a csülköt.
2.  Vágja le a patronok végét
3.  Csatlakoztassa a műanyag keverő csövet.
4.  Adagolja addig a ragasztót, ameddig mindkét oldalról nem folyik.
5.  Nyomja a ragasztót a fa blokkra
6.  Helyezze fel a blokkot
7. Tartsa rányomva a blokkot 30 mp-ig. Legalább 3mm ragasztó 
legyen a csülök és a blokk között.
8.  Három perc múlva az állat a lábára nehezedhet és elindulhat. 

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. 
A kezelés előtt nem kell a csülköt melegíteni, így jelentős 
időmegtakarítás az eddig használt termékekhez képest.
Tanácsok
Tisztítsa meg alaposan a csülköt. Használat után hagyja rajta a patronon a keverő csövet, 
amit csupán a következő alkalmazás előtt kell lecserélni. A kifejtett nyomás ne legyen túl 
erős akkor, amikor a blokkot a csülökre nyomja, mivel az így kialakuló ragasztó réteg túl 
vékony lesz és nem fog optimális ragasztási kötést biztosítani. 

You will need : 1 gun, 1 PU resin cartridge, 1 mixing tip, 1 wood block
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.

Usage Instructions

Properties
The 2-components adhesive Septicare-II-Bond Express does not require a separate mixing 
process and can be applied immediately after preparation to the claw. The light-pasty 
viscosity prevents the spilling out of the adhesive on the claw and block. The processing 
time of 20-30 secondes and a curing time of about 2-3 minutes enables a quick claw 
treatment and  ensures no stress for the animal.

Advice
Prepare the claw well.
After the application leave the mixing tip on the cartridge until the next use, where you 
only have to change the mixing tip. The exerted pressure must not be too high when 
pressing the block on to the claw, since the resulting adhesive layer will be too thin and no 
optimum adhesive bond can be formed.

Sie brauchen:  1 Spritzpistole, 1 Kartusche Spezialkleber, 1 Holzklotz.
1. Reinigen Sie die Klaue.
2. Mit Hilfe einer Zange entfernen Sie die Spitze an der Kartusche.
3. Fixieren Sie die Kartusche Spezialkleber in die Spritzpistole.
4. Lassen Sie ein wenig Kleber heraus und kontrollieren Sie die Funktion.
5. Spritzen Sie den Kleber nun auf die Klaue, mindestens 3mm dick.
6. Danach den Holzklotz gut positionieren.
7. Drücken Sie den Holzklotz gut an.
8. Nach nur 3 Minuten kann der geklebte Holzklotz das Tier bereits tragen.

Anleitung

www.4farm.hu

Besonderheiten
Es ist nicht notwendig hierbei 2 Klebstoffe manuell zu mischen. Beide sind schon im Sep-
ticare-II-Bond Express enthalten, deswegen kann man es direkt auf die vorbereitete Klaue 
benutzen. Die zähfließende Viskosität des Produktes verhindert, das der Kleber auf der 
Klaue oder auf dem Holzklotz zerläuft. Die Behandlung dauert nur 20 bis 30 Sekunden. 
Danach braucht es eine Verhärtungszeit von 2 bis 3 Minuten. Eine schnelle Behandlung 
der Klaue bei einem wenig gestressten Tier ist dann gut möglich.

Hinweise
Die Klaue gut vorbereiten.
Nach der Benutzung:  die Klebekartusche einfach auf der Spritzpistole lassen. Sie können 
dann einfach die Kartusche wechseln bei Bedarf. Pressen Sie den Holzklotz nicht zu feste 
auf die Klaue, da es dann das Ankleben verhindert.




