Technovit®-2-Bond
nové dvousložkové lepidlo na paznehty
Obj. č: 4160
kompletní sada bez dávkovací pistole (lepidlo 160 mm, 10 x směšovací nástavec, 10 x dřevěná
podložka)

vytvrdnutí za 30 vteřin
plné zatížen za 3 minuty
vysoká pevnost spojení pro dřevěné a gumové podložky paznehtu
jednoduché použití, bez ručního míchání

Upozornění: Pro budoucí použití uschovejte!
Dodržujte bezpečnostní pokyny!
(povinne casti, vyhlasky,atd..)

Technovit-2-Bond je speciálně vyvinuté dvousložkové lepidlo na polyuretanové bázi pro aplikaci
podložky při léčbě onemocnění paznehtů skotu. Pomocí tohoto lepidla je dřevěná podložka přilepena
na zdravý pazneht. Díky tomu je nemocná polovina paznehtu je odlehčena a urychluje se tak její
hojení.
Vlastnosti:
- dvousložkové lepidlo Technovit-2-Bond nepotřebuje žádné předchozí míchání a může se
přímo aplikovat na připravenou plochu paznehtu
- optimální gelová konzistence umožňuje dokonalé spojení paznehtu a dřevěné podložky
- díky krátké době aplikace (20-30 vteřin) a krátké době tvrdnutí (2-3 minuty) je proces
aplikace zkrácen na minimum a snižuje stresování zvířete
Příprava paznehtu
Zdravý pazneht je třeba připravit tak, aby na něm vznikla rovná plocha, zbavená zbytků nečistot a
rohoviny. Pro optimální pevnost je důležité zbavit styčnou plochu prachu a nečistot. K tomu použijte
alkohol nebo jiné odmašťovadlo. Plochu paznehtu osušte horkovzdušnou pistolí. Dobře připravená
plocha je předpokladem pro pevné spojení paznehtu s dřevěnou podložkou.
Příprava lepidla
Pootočte krytkou koncovky a sejměte ji. Na
koncovku nasaďte směšovací nástavec a
pootočením jej zajistěte.
Náplň vložte do aplikační pistole, pistoli držte
svisle a stlačováním pákového mechanismu
tlačte tekutinu z náplně přes směšovací
nástavec a až dojde k vypuzení vzduchu ze
směšovacího nástavce.
První směs dejte stranou, dokud se na konci
nástavce neobjeví optimálně smíchaná směs.
Po ukončení aplikace smíchané lepidlo v nástavci
ztvrdne, před další aplikací musíte použít nový
nástavec.
Aplikace lepidla
Lepidlo naneste na střed dřevěné podložku a na
zdravý pazneht tak, aby okrajové měkké a citlivé
části paznehtu byly volné.
Přiložte podložku na pazneht a 10 – 20 sekund
přidržujte. Vrstva lepidla mezi paznehtem a
podložkou má být asi 5 mm. Pro stlačení použijte
přiměřenou sílu tak, aby vrstva lepidla nebyla
příliš slabá. Po - 3 minutách (při 20°C) je lepidlo vytvrzené a
pazneht může být znovu zatížen. Po ukončení hojení druhého

paznehtu podložku z paznehtu odstraňte za použití vhodného nářadí –(kleště, utínka)
Důležité upozornění:
Lepidlo správně funguje při optimální teplotě mezi 20 a 25°C. Při nižší teplotě se doba pro vytvrzení
lepidla prodlužuje. Při nižší okolní teplotě lze lepidlo ohřát například ve vodní lázni, pazneht a
dřevěnou podložku můžete přiměřeně ohřát pomocí horkovzdušné pistole. Se stoupající teplotou se
zkracuje čas vytvrzení lepidla.
Bezpečnostní upozornění:
Výrobek používejte jen v dobře větrané místnosti. Nevdechujte výpary. Skladujte mimo dosah dětí .
Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Používejte odpovídající ochranné prostředky (brýle, rukavice).
Při zasažení očí okamžitě oči vymýt čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Při zasažení kůže
důkladně omýt velkým množstvím vody. Při nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře a pokud možno, vzít
sebou obal s popisem výrobku.
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Zdraví škodlivý při vdechování
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Nevdechujte páry.
Nevdechujte prach
Zamezte styku s kůží a očima.
Používejte vhodné ochranné rukavice
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
(je-li možno, ukažte toto označení).
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Bezpečnostní list naleznete na www.vseprofarmu.cz
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Technovit®-2-Bond,kompletní sada bez pistole
Technovit®-2-Bond, náhradní náplň 160 ml
Dávkovací pistole pro Technovit®-2-Bond
Nástavec směšovací pro Technovit®-2-Bond, 10 ks
Podložka paznehtní dřevěná, 112 mm
Podložka paznehtní dřevěná, 130 mm
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Likvidace:
Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se
části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního
prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající
se sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se
roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

