
Equi-Pak

Mjuk & stödjande, 
färdig att användas

Art.nr: 5446121

Fp
210ml patron

Färg: Transparent

Härdningstid
30 sek

Equi-Pak |Soft

Extra mjuk & stödjande 
under sula. Färdig att 
användas

Art.nr: 5446118

Fp
210ml patron

Färg: Transparent

Härdningstid
40 sek

Equi-Pak |CS

Mjuk & stödjande, 
vid strålröta. Färdig 
att användas

Art.nr: 5446122

Fp
210ml patron

Färg: Grön

Härdningstid
1 min

Sole-Guard

Skydd & stöd för den 
oskodda hoven

Art.nr: 5446160

Fp
210ml patron

Färg: Svart

Härdningstid
30 sek

Sil-Pak

Fyllnadsmaterial av 
silikon för användning i 
kombination med sula

Art.nr: 5446190V

Fp
160ml patron

Färg: Transparent

Härdningstid
30 sek

Belastningsbar
1-2 min

Super Fast

Snabbhärdande lim till 
förlängningar för föl & 
anpassade skor

Art.nr: 5446140

Fp
210 & 50ml patron

Färg: Transparent

Härdningstid
30 sek

Belastningsbar
2-3 min

Adhere

Lim för fastsättning av 
hästskor och 
hovreparationer

Art.nr: 5446150

Fp
210 & 50ml patron

Färg: Svart & Beige

Härdningstid
1 min

Belastningsbar
4-5 min

Genomhärdad 
6 min

Dispenser

Professionell dispenser för att 
underlätta arbetet

Art.nr: 5583815 (160-180ml) 
Art.nr: 5583816 (210ml)

Översikt

Skydd, stöd & komfort

Bra vid laminitis (fång)

Fäster på sula & stråle

Applicera tunna lager 
i förebyggande syfte 
eller upp till marknivå för 
direkt påverkan 

Ingen sula behövs

Översikt

Mjukare material

Kan användas då 
hästen har tunna och 
känsliga sulor samt 
fördjupningar

Bra vid skade eller sjuk-
behandling

För anvädning tillsam-
mans med sula

Översikt

Effektivt behandling av 
de flesta fall av strålröta

Ger varaktigt stötdämp-
ning och stöd

Tar bort behovet av 
daglig renverkning och 
läkemedelsbehandling 

Använd i förebyggande 
syfe mot strålröta.

Översikt

Snabb och effektivt 
skydd och stötdämp-
ning för den friska, 
oskodda hoven

Sitter stadigt för att 
skydda men behåller 
flexibiliteten för att 
röra sig naturligt med 
hovmekanismen

Skydd & stöd för 
hovens undersida i en 
enkel applicering

Översikt

Silikon för användning 
tillsammans med sula för 
att dämpa och skydda 
hoven

Materialet tätar hoven 
väl och gör att det inte 
bildas ansamlingar av 
smuts och fukt

Skydd & stöd för hovens 
undersida i en enkel 
applicering

Översikt

Idealisk till förlängningar 
för fölsko anpassningar

Bra för uppbyggnad av 
traktvinkel och mediala/
laterala förlängningar

Även vid mindre 
hovreparationer

Översikt

För små och stora 
hovreparationer och 
fastlimning av skor

Fäster på järn och 
aluminium

Perfekt för polyuretan 
skor och boots

Samma flexibilitet som 
hovväggen. Kan söm-
mas i

Översikt

Robust design med hög-
presterande trycksystem 
gör appliceringen enkel 
och mer ekonomisk

Idealisk för tjockare 
fyllnads -och sulmaterial, 
även i kalla förhållan-
den!

Utformad att hålla pa-
tronerna på plats

Skruvreglage för juste-
ring av mängd

Vilken Vettec Produkt behöver Du?
Flytande sula & packmaterial Lim Dispenser pistol


