
SureBond 2B
2 componentenlijm voor klauwblokjes

Distributeur in Nederland:  Feed Farm BV
  Zaltbommel
  0418-683807 www.feedfarm.nl

OMSCHRIJVING
SureBond 2B is een snel uithardende urethane lijm die ontwikkeld is om houten of rubber klauwblokjes  
onder de hoeven van koeien te bevestigen. De lijm hardt uit in 20 tot 30 seconden en garandeert een  

goede hechting.

VOORBEREIDING
De klauw moet droog, vlak en vetvrij zijn.

De temperatuur van de lijm dient circa 20˚ C te zijn.
Gebruik handschoenen om te voorkomen dat er lijm aan de handen komt.

Plaatsen van de lijmpatroon in het lijmpistool
Houd het lijm pistool met één hand vast bij de handgreep.
Druk het klepje in dat achterop het lijmpistool is bevestigd.

Trek de drukstang zover mogelijk naar achteren.
Plaats vervolgens de lijmpatroon via de open zijkant in de houder.

De sleuf onder de dop van de lijmpatroon dient in het uiteinde van de houder te komen.

Openen van de lijmpatroon
Schroefkap losdraaien en de groene afsluiter eruit trekken.
Deze bewaren om na gebruik de lijmpatroon af te sluiten.

Plaats de mengtip op de plaats waar de afsluiter zat.
Let op: de mengtip kan slechts op één manier worden bevestigd.

(Houd rekening met de smalle en brede zijden van de opzetpunt.)
Doe de schroefkap over de mengtip en draai deze vast aan het lijmpatroon.

Het lijmpistool met patroon is nu gereed voor gebruik.

TOEPASSING
Breng SureBond 2B aan in twee banen op de bovenzijde van het blokje en plaats deze direct op de  

geprepareerde klauw. Houd het blokje tenminste 20 seconden vast. Ongeveer 2 à 3 mm ruimte laten  
tussen blokje en hoef. De lijm tussen blokje en hoef niet wegdrukken.

Na 90 seconden is de lijm hard en zit het blokje vast aan de klauw.
Na 2 à 3 minuten mag het volle gewicht op de behandelde klauw rusten.

Werk vlot want de lijm wordt snel taai. Daardoor kan de lijm moeilijker uit de patroon worden geperst  
en bestaat de kans op barsten van de lijmpatroon of verbuiging van het lijmpistool.

Na gebruik de mengtip verwijderen, de groene afsluiter terugplaatsen en met de schroefkap weer vastzetten.
Indien er meerdere behandelingen na elkaar worden gedaan, hoeft uiteraard alleen de mengtip steeds  

verwisseld te worden.
Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, gelieve voor wat betreft het  
sluiten van de lijmpatroon te handelen zoals hiervoor is aangegeven.



SureBond 2B

ADVIES

DISTRIBUTEUR

BEWAREN

Feed Farm BV, Bommelsekade 7, NL-5301 KL  Zaltbommel

ACCESSOIRES

Sachets met 12 of 100 mengtips
Lijmpistool

Houten/Rubber blokjes

Buiten zicht en bereik van kinderen bewaren op een koele en droge plaats

VERPAKKING

Lijmpatroon van 200 ml

VOORDELEN

• hecht adequaat en snel binnen 20-30 seconden
• minder verbruik van lijm vanwege verbeterde mengtip
• kleurverandering van de lijm bevestigt een goede menging
• veilig in gebruik, geurvrij, geen giftige stoffen
• geschikt voor houten of rubber klauwblokjes

De oplossing voor snel en effectief bevestigen van klauwblokjes

......... natuurlijk beter

Tijdens het gebruik de druk op de patroon laten staan. Als de druk wordt weggenomen, bestaat de 
kans dat (gemengde) lijm terugstroomt in de opening, waardoor deze verstopt raakt.


