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Sedelogic S- Curve Sadelpad 
 
Brugsvejledning  
 
S-Curve sadelpad har en termoplastik lag i den 
bagerste del af pad-en. Denne lag skal varmes for 
at derefter kunne tilpasses den individuelle hest. 
 
Hvad skal du bruge: 

- En normal hårtørrer 
- Din hest, din sadel og et tyndt sadelunderlag 

 
Hvordan gør du: 

1. Fjern evt emballage fra S-Curve sadelpad-en. 
2. Stil hesten klar med et tynd sadelunderlag på ryggen. 
3. Brug hårtørreren til at varme den bagerste del af pad-en: 

a. Hold hårtørreren på ca 10 cm fra pad-en og varm den mens du bevæger 
hårtørreren konstant rund (OBS hold hårtørreren på minimum 5 cm afstand fra 
pad) 

b. Varm både på indersiden og ydersiden 
c. Varm indtil den termoplastiske lag bliver smidig og formbar, dette vil tage ca 5-7 

minutter 
4. Læg den nu bløde og lune pad på det tynde sadelunderlag på hesten, og sadel op.  
5. Mens hesten står stille, sætter du dig på hesten og bliv stående i ca 5 minutter. Derefter 

kan du skridte hesten stille og roligt i ca 5 minutter. Den termoplastiske lag er nu afkølet 
og fast igen, og er formet efter hesten, sadlen og rytteren. 

6. Din pad er nu klar til brug. 
 
Du kan gentage processen hvis du vil genforme pad-en, for eks når din hest har ændret facon 
eller muskulatur eller når du vil bruge den på en anden hest.  
 
OBS 

- Sedelogic pads vaskes i maskinen på et finvask-program og maks 30gr, eller håndvaskes. 
- Pad-en skal lufttørres (ikke i tørretumbler). 
- Pas på at du ikke bruger for meget varme på pad-en (hårtørrer for tæt på eller varme for 

langt på samme sted. Og brug KUN en hårtørrer, aldrig en anden type varmeblæser (fare 
for overophedning af materiale).  
 


