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Gebruiksaanwijzing Bovifix
Gefixt in enkele minuten!
Bovifix is dé nieuwe generatie klauwlijm voor rundvee waarmee houten/rubberen blokjes
worden gelijmd. Bovifix is een 2 componentenlijm op polyurethaanbasis, die voor de
behandeling van klauwziekten bij runderen is ontwikkeld. Met de lijm wordt een klauwblokje op de gezonde klauw van het dier gelijmd om de zieke klauw te ontlasten en het
genezingsproces te bevorderen.

Eigenschappen:

Bovifix Europe
Telefoonnummer:
+31 (0)575 84 32 19
Mobiel:
+31 (0)6 44 23 49 78
Adres:
Dorpstraat 26A
Postcode:
7218 AG, Almen
E-mail-adres:
info@bovifix.com
Website:
www.bovifix.com
KVK-nummer:
62690558
BTW-nummer:
NL129424791B03
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Sterke en snel uithardende polyurethaan lijm.
Uithardingstijd ca. 28 seconden.
Verkrijgbaar in 25 ml, 50 ml, 160 ml en 200 ml koker.
Uitstekend te verwerken door de zeer gebruiksvriendelijke koker en standaard doseerpistool.
De lijm van Bovifix hoeft niet afzonderlijk te worden gemengd en kan na de voorbereiding van
de klauw direct worden aangebracht.
De viscositeit die een beetje pasteus is, zorgt dat de lijm niet van de klauw en het klauwblokje
afdruppelt.
De verwerkingstijd van 26-28 seconden en een uithardingstijd van 1 minuut, maken een snelle
klauwbehandeling mogelijk, wat minder stressvol is voor uw koe.

Klauwvoorbereiding:
•
•
•

De gezonde klauw zo besnijden, dat er een plat vlak ontstaat en de klauw vrij van vuil en
loszittende hoorn is.
Om een optimale hechting te bereiken, dient de klauw stof- en vetvrij te zijn. Schoonmaken
met alcohol of aceton.
Met een föhn de klauw drogen, aangezien vocht de hechting beïnvloedt.

Lijmvoorbereiding:
•
•
•
•

De afsluitdop van de koker opendraaien, de afsluitstrip eraf trekken en de mengtip plaatsen.
Koker in het pistool spannen, pistool verticaal naar boven houden en de vloeistof in de mengtip
drukken om overtollige luchtblaasjes uit de koker te verwijderen.
Een kleine hoeveelheid materiaal uit de koker drukken zorgt voor een ideale mengverhouding.
Bij een volgend gebruik de oude mengtip verwijderen en nieuwe plaatsen.

Gebruiksaanwijzing:

Breng de lijm in een rustige vloeiende pompbeweging aan op de klauw of blok. Laat het achterste
deel van het houten blokje vrij van lijm, zodat het drukgevoelige balgebied van de klauw vrij blijft.
Blijf tijdens het uitvloeien met de punt van de mengtip in de lijm om luchtbellen te voorkomen. Druk
het blokje op de schone, droge klauw en gedurende enige tijd stevig aandrukken. De dikte van de
lijmlaag tussen het blokje en de klauw is ongeveer 3-5 mm om een stabiele verbinding te krijgen.
De koe kan direct op haar poot staan na minstens 1 minuut wachttijd (bij minstens 20°C) en kan
worden belast. Na het genezingsproces wordt de lijm en het klauwblokje verwijderd van de klauw
met hamer en tang. Bewaar de koker rechtop en laat de mixertip na gebruik op de koker.

Informatie:

De verwerkings- en uithardingstijd worden voor een belangrijk gedeelte door de temperatuur in
de ruimte bepaald. Bij ongeveer 20°C tot 25°C ruimte temperatuur is een optimale verwerking
gedurende de aangegeven tijden gegarandeerd. Bij een lagere ruimtetemperatuur gaan de tijden
omhoog, zodat het product voor het gebruik bijv. in warm water of het verwarmingselement dient
te worden verwarmd. Het klauwblokje en de klauw kunnen met een föhn worden verwarmd. Bij
stijgende ruimtetemperaturen worden de verwerkings- en uithardingstijd korter. Dit kan met koelen
worden tegengegaan.

Informatie m.b.t. gevaren:

Schadelijk voor de gezondheid bij inademen. Irriteert de ogen, de ademhalingsorganen en de huid.
Overgevoeligheid door inademen en huidcontact mogelijk.

Veiligheidsinformatie:

Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Lucht niet inademen. Stof niet inademen. Contact
met ogen en de huid vermijden. Geschikte beschermende handschoenen dragen. Na oogcontact
direct grondig met water uitspoelen en arts raadplegen. Bij huidcontact direct afwassen met veel
water. Bij ongeval of onwel worden onmiddellijk een arts raadplegen. Bij inslikken onmiddellijk een
arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Het product dient buiten het bereik van kinderen te
blijven.

