
GLUSHU, ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ BIR 
ALÜMINYUM AT AYAKKABISINA YAPIŞTIRILMIŞ ESNEK 
BIR MANŞETTIR. AYRICA KÜÇÜK ATLAR, PONİLER VE 
FOLLAR İÇİN MİNİ VERSİYONDA MEVCUTTUR.

Bu, ata, atın ayağındaki herhangi bir gerilimi veya hasarı 
ortadan kaldıran ve uygulaması kolay olan hafif, toynağı 
destekleyen, tamponlu bir ayakkabı verir.

GLUSHUS non-invazivdir ve çivileme nedeniyle tırnak 
yaralanması riskini tamamen ortadan kaldırır. Uygulaması 
kolay ve hızlıdır. Çift veya kit halinde mevcuttur. Hızlı etki 
eden bir yapıştırıcı kullanır. GluShu ile kullanılmak üzere 
özel olarak tasarlanmış GLUE-U SHUFIT yapıştırıcısını 
kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Basit boyutlandırma 
sistemi ve geniş boyut aralığı.
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PRE FIX
Pre fix bir GluShu’yu sadece yerinde tutmak için ayağa 
bağlayan bir sistemdir. Ön düzeltme, çok gergin bir 
atınız veya üç ayak üzerinde duramayan bir atınız varsa 
(laminit veya yaralanma) çok yararlıdır. Shufit yapısal 
birleştirmeden önce ön sabitleme kullanılır.

Shufill silikon ve Hoof ambalaj için taban. Her 
ped, kendiliğinden kapanan enjeksiyon delikleri ile 
tasarlanmıştır. Böylece tırnakları doldurmak Shupad’larla 
daha kolay hale gelir. Uzun ömürlü bir ped oluşturan son 
derece dayanıklı bir Poli üretan kullanıyoruz.
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GLUSHU INSTRUCTIONS

All steps in the Glushu process 
explained from application to removal 
of the shoes.

PRODUCT FEATURES

A brief explanation per product by Roy 
Verocay.

APPLICATIONS

A product for every purpose. Explore 
the versatility per product.

HOW TO

Check out these tutorials before your 
first use of Glue-U and Glushu products.

ÜRÜN REHBERI

YOUTUBE KANALIMIZI 
kontrol ediniz

ARILIK YAPIŞTIRICI HER ÇEŞİT NAL VE TIRNAK 
DUVARI TAMIRATLARININ YAPIŞTIRILMASI IÇIN 
KULLANILABILIR.

150cc and 420cc siyah ve bej çeşitleri mevcuttur. Bir 
adaptör kullanarak standart uygulama tabancasına 
sığar veya sadece 150cc kartuşlar için Glue-U dağıtıcıyı 
kullanın. 420cc sadece özel tabancayla kullanılabilir.

Çelik, alüminyum ve hatta üretan pabuçları yapıştırır. 
Büyük çatlakları onarmak ve uzantı oluşturmak için 
uygundur. İlk ayar süresi: 90-120 saniye (açık kalma 
süresi). 4-5 dakikada ağırlık taşıma (soğuk koşullarda 
bile). Sıcaklık ve nem bu ürünün performansını 
etkileyebilir. Shufit’i kullanmadan önce ısıtmak, kuruma 
süresini önemli ölçüde hızlandırır.



BEŞ VERSİYON A10 (MAVI) - A20 (YEŞIL) - A20 
(ŞEFFAF) - A30 (MOR) - A40 (SARI) OLARAK SERT 
ANCAK YUMUŞAK SILIKON PED MALZEMESI.

Standart uygulama tabancalarına takılan 250cc 
kartuşlar. Tırnak tabanı için koruma, şok emilimi 
ve destek sunar. Shufill Silikonlarını her zaman 
Shupad’larla birlikte kullanın!

Shufill Silikonları asit veya kimyasal içermez ve 
bu nedenle yara tedavisi için çok uygundur. Hava 
koşullarına bağlı olarak 4 dakikayı ayarlayın. Shufill 
Silikonları kullanmadan önce ısıtmak, yapışma süresini 
önemli ölçüde hızlandırır. Sıcaklık ve nem bu ürünün 
performansını etkileyebilir.

SHUFILL 
CUSHION

SHUFILL 
SILIKONLAR

EL ILE KARIŞTIRILMIŞ, ŞOK EMILIMI VE KORUMA IÇIN 
HAFIF TOYNAK DOLGUSU. 2 × 660 GR / 1.5 LB VEYA 2 
× 2.5 KG / 5.5 LB VE DUROMETRELER A15 (MAVI) - A25 
(PEMBE) - A35 (YEŞIL) OLARAK MEVCUTTUR.

Özellikle tırnak içi ve güneş yüzeyi koruması içindir. 
Kolayca elle karıştırılabilir ve şekil verilebilir.

Shufill Hoof paketi tırnağı rahatsız edici değildir. Kesmesi 
kolaydır, bu da onu birçok durumda uygulanabilir kılar. 
Shufill Hoof Packaging asit veya kimyasal içermez ve 
bu nedenle yara tedavisi için çok uygundur. Sıcaklık ve 
nem bu ürünün performansını etkileyebilir. Shufill tırnak 
salmastrasının kullanımdan önce ısıtılması, priz süresini 
önemli ölçüde hızlandırır.

SHUFILL 
TIRNAK PAKETI

HER TÜRLÜ AT NALI VE TIRNAK DUVARI ONARIMLARINI 
YAPIŞTIRMAK IÇIN AKRILIK TUTKAL.

Dört Durometrede sert ama yumuşak üretan ped 
malzemesi A20 Süper Yumuşak - A30 Yumuşak - A50 
Orta - A60 Sert.

250cc kartuşlar universal uygulama tabancalarına uyar. 
Koruma, tamponlama ve tırnak tabanını desteklemeyi 
sunar. Yaralanmış ve laminitis vakalarında destek için 
zemin seviyesine kadar doldurun. Sağlanan ağların 
kullanılması önerilir, ancak zorunlu değildir. Yaklaşık 
zamanı ayarlayın. 35 saniye. Sıcaklık ve nem bu ürünün 
performansını etkileyebilir.
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APPLICATION VIDEO

SHUFIX 
HIZILI SET

ÇATLAK ONARIM 
uygulama videosu

SİYAH YADA BEYAZ TAYLARIN TIRNAKLARINDA VE 
ÖZEL PLASTIK AYAKKABILARDA UZATMA YAPMAK 
IÇIN ÇOK UYGUN OLAN ÜRETAN YAPIŞKAN.

Topukların rötuşlanması veya yeniden oluşturulması, 
medial / lateral düzeltmeler yapılması ve daha küçük 
tırnak onarımları için de uygundur.

Tırnak temiz ve özellikle kuru olmalıdır. Standart kalafat 
tabancalarına takılan 250cc kartuşlar. Kürlenme süresi 
30 - 60 saniye arasındadır, yaklaşık 5 dakika sonra 
uygulanabilir. Sıcaklık ve nem bu ürünün performansını 
etkileyebilir.


