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Klossning

❶
Verka en plan, torr och ren yta på den friska  
klövhalvan, alltså den som skall klossas.
Detta kan göras med något av följande:
 - vinkelslip (med raspskiva)
 - klubba och klinga
 - klövkniv 
Var noga med att använda skyddsglasögon, handskar och  
förkläde om du använder vinkelslip!

❷
Applicera lim och sätt på skon  
Olika typer av lim
A Akrylatlim (tex. Demotec eller Technovit) Pulver och  

flyktig vätska som blandas i sko eller mugg.  
För träkloss, plastkloss eller klövsko.

B Tvåkomponentslim (Polyuretanbaserade)  
Tub med lim som sätts i pistol och sedan blandas  
i sprutspets. För trä eller plastkloss.

C Superlim i liten engångstub. För speciell träkloss  
(tex Futura Pad) eller kloss av mjukplast (tex Walkease)

A Trä/plastkloss:
Tub med lim 
Applicera rikligt med lim med spruta på sulans yta eller på klos-
sen och tryck försiktigt fast klotsen så att du inte pressar ut allt 
lim på sidorna.                       
Alternativt
Akrylatlim
Blanda anvisad mängd vätska och pulver i mugg till lagom kon-
sistens och applicera på klöv eller klots. Bygg på med spatel så 
limmet går upp på väggen. 
Klossen ska sitta plant, rakt med innerväggen och jämt med tån 
i framkant. Använd handskar!

B Klövsko (tex Easy block, Cowslips) 
Blanda medföljande vätska och därefter pulver direkt i skon  
och applicera sedan skon direkt på klöven. 
Använd handskar!
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Klossning forts

C
Kloss av mjukplast (tex Walkease) 
Applicera det medföljande superlimmet på klossen och tryck 
fast hårt i 10-30 sek så att den fastnar tillräckligt för att man 
sedan kan släppa ner benet så att kon får lägga vikt på klossen i 
ytterligare ca 1 min.

Använd handskar!

❸
Härdning av lim
Härdningstider avser rumstemperatur
Aanvänd varmluftspistol eller annan värmekälla om det är  
kallt eller om man vill skynda på härdningen. 

OBS detta gäller inte superlimmet!

A Tvåkomponentslim, polyuretan (med tex träkloss)

Låt härda ca 3 min och känn efter att limmet härdat

B Akrylatlim (med tex Demotec easyblock)

Låt härda i 5-6 min och känn efter att limmet härdat
 

C Superlim (med tex Walkease)

Det tar ca 10-30 sek för klossen att fastna tillräcklig bra för att 
man ska kunna släppa ner benet så att kon får lägga vikt på 
benet i ytterligare ca 1 min.


