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1. Hrana skluznice:
Začněte úpravou hrany skluznice pomocí 
nástroje TA3001. Nastavte držák pilníku do 
pozice 1 stupně. (Viz nákres). Pokud nepouží-
váte svěrák, opřete si lyži či snowboard o tělo. 
Pohybujte pilníkem směrem k sobě „přesahují-
cími“ pohyby vždy od prostředku lyže či snow-
boardu. Otočte lyži či snowboard a pokračujte.

Hrana skluznice: Hrana boků:

ÚPRAVA HRAN
BROUŠENÍ HRAN
Prvním krokem při přípravě lyží nebo snowboardu 
je úprava hran. Pokud nejprve ošetříte hrany, 
zamezíte vniknutí vosku do pilníku. Pro optimální 
carving musí být hrany ostré a hladké (bez ostnů). 
Úprava hran se dělí na dvě části:

PŘÍPRAVA SJEZDOVÝCH LYŽÍ A 
SNOWBOARDŮ
UŽIVATELSKÁ ÚROVEŇ: AKTIVNÍ/REKREAČNÍ LYŽAŘI
I když používáte své vybavení jen příležitostně během sezóny,  
měli byste i tak od svých lyží nebo snowboardu očekávat natolik kvalitní 
výkonnost, aby vaše zážitky byly příjemné, bezpečné a měli jste z nich 
dobrý pocit. Pomocí několika snadných kroků údržby můžete ze svého 
vybavení dostat maximum. Tyto „servisní“ techniky lze provádět doma, 
na parkovišti lyžařských areálů nebo přímo na sjezdovce.  
Dosáhnete lepšího ovládání a lyžování samo bude méně namáhavé. 
Užijete si víc zábavy!

ÚPRAVA OCELOVÝCH HRAN A BOKŮ SKLUZNIC
Ostré hrany u lyží (snowboardu) jsou jako nové pneumatiky u auta.  
Cítíte se bezpečněji a víc si věříte. Vybavení bude při lyžování lépe a 
přesněji reagovat, obzvláště na tvrdém sněhu. A pokud jde o hladký 
skluz, jízda na nenavoskovaných lyžích či snowboardu je jako jízda na 
kole s vypuštěnými dušemi. Univerzální skluzný vosk zaručuje hladší 
zatáčení s menším výdejem sil, lepší skluz po plochách a lepší zážitek z 
jízdy všeobecně.

Doporučené produkty:

Bok

Lyže/Snowboard
Ocelová hrana
Skluznice

Lyže/Snowboard
Ocelová hrana
Skluznice

2. Hrana boků:
Hrany boků lze taktéž upravit pomocí nástroje 
TA3001. Nastavte pilník do pozice 88 stupňů 
(pro hrany boků zkosení 2 stupně) (viz nákres). 
Opřete si lyži či snowboard o tělo. Pokud jste 
praváci, skluznice by měla směřovat směrem 
od vás. Pohybujte pilníkem směrem k sobě 
„přesahujícími“ pohyby vždy od prostředku 
lyže či snowboardu. Otočte lyži či snowboard 
a pokračujte.

TA3001 nástroj na 
úpravu boků a hran 
skluznice, s pilníkem.

TAA400SU diamantový 
kámen na leštění hran.

F4150 univerzální tekutý 
vosk. S obsahem fluoru 
pro lepší skluz.

F460 univerzální pevný 
vosk. S obsahem fluoru 
pro lepší skluz.

I62 čistič skluznic. T151 čistící a leštící 
utěrka Fiberlene.

R392 poutka na lyže 
s chráničem skluznic.

T165 poutko na 
brzdičky lyží.

Všeobecně zkosení 0.5 až 1 stupeň.

Broušení hrany skluznice

Broušení hrany boku

Všeobecně zkosení 88 až 89 stupňů.

TA3001

TA3005 Sada Carving. 
Obsahuje držák pilníku 
TA3001 s pilníkem, dia-
mantový kámen, arch na 
broušení zvtrdlých míst 
hran skluznice, držák 
brzdiček.
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6. Čištění skluznice:
Nastříkejte na skluznici čistič skluznic 
I62 a otřete utěrkou T151 Fiberlene 
po přibližně 15ti vteřinách.

3. Leštění hran:
Stejně jako u broušení nožů, není nutné 
používat pilník pokaždé, když potřebujete 
upravit hrany. Použijte diamantový kámen 
TAA400SU. Pohybujte kamenem tam a 
zpátky podél hrany boku a poté hrany 
skluznice. Dvakrát nebo třikrát stačí. 
Tím odstraníte malé ostny způsobené 
pilováním či vlastní jízdou po zmrzlém/
zledovatělém sněhu. Hrany pak budou hladké 
a ostré bez jakýchkoli nerovností.

4. Zaoblení hran na špičce a patě:
Někdo dává přednost mírně tupým hranám 
na špičce a patě, čímž předchází „přehnaným“ 
reakcím lyží či snowboardu. Pokud cítíte, že 
se Vám při zatáčení lyže či snowboard špatně 
ovládají (přetáčejí se nebo zasekávají), nebo 
reagují nevyzpytatelně i v přímém směru, 
měli byste hrany na na obou stranách špičky 
mírně ztupit, asi v délce 10 až 15 cm, pomocí 
diamantového kamene TAA400SU. To samé 
proveďte na patě v délce přibližně 5 cm. 
U snowboardu zaoblete špičku a patu v délce 
10 až 15 cm (viz nákres).

5. Oprava poškozených míst na 
hranách:
Pro zachování dobrých carvingových 
vlastností musí být hrany pravidelné a hladké 
bez hrubých míst obvykle způsobených nárazy 
kamení. Při kontaktu s kamenem či skálou 
vzniká vysoká teplota, která způsobí ztvrdnutí 
oceli na hranách. Jakmile začnete s broušením, 
zjistíte, že přes tato místa pilník sklouzne, 
aniž by je obrousil. Ztvrdlou ocel odstraníte 
diamantovým kamenem TAA400SU. 
Navlhčete jej do sněhu a oškrábejte 
poškozená místa pohyby tam a zpět jak na 
hranách boku, tak na hranách skluznice, pokud 
je to třeba (viz nákres.)
Dále použijte držák pilníku TA3001 jak na 
hranách boku, tak na hranách skluznice. 
Nyní ucítíte, že již pilník odvádí svoji práci. 
Dokončete leštěním pomocí diamantového 
kamene.
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VOSKOVÁNÍ LYŽÍ A 
SNOWBOARDŮ

SWIX F4 UNIVERZÁLNÍ SKLUZNÝ VOSK S FLUOREM
Swix F4 je univerzální skluzný vosk s širokým rozsahem teplot 
pokrývající všechny sněhové podmínky. Swix F4 se vyrábí ve 
formě roztoku, pasty nebo pevného vosku. Nejčastěji používaným 
je tekutý vosk F4150 a pevný F460. Vosky Swix F4 obsahují fluor 
pro lepší skluzné vlastnosti.

„Špatný skluz je jako jízda na kole s vypuštěnými dušemi.” 

Voskováním dosáhnete lepší ovladatelnosti a hladšího točení 
s menším vypětím sil. A navíc, nikdo nejezdí rád po rovných 
plochách pomalu. 

Voskováním zároveň chráníte skluznici před oxidací (vysycháním).

Na konci sezóny je celkem dobrý nápad navoskovat ocelové 
hrany, neboť jim tímto poskytnete vynikající ochranu proti korozi.

Jak aplikovat „tekutou metodu”

Jak aplikovat “suchou metodu”

ŠPINAVÁ SKLUZNICE = POMALÁ SKLUZNICE - 
UDRŽUJTE JI ČISTOU!

• Protřepejte nádobu F4150 a 
přitlačte na skluznici pro nanesení 
vosku. Rovnoměrně rozetřete  
(viz nákres.)

• Počkejte pár minut, než vyrazíte 
na sjezdovku. Pro optimální výkon 
vyhlaďte vosk utěrkou T151 
Fiberlene. Stejně jako byste leštili 
boty.

• Pevný vosk F460 se nanáší 
roztíráním do skluznice za sucha 
(viz nákres.)

• Pevný vosk F460 by měl být 
vyleštěn korkem na spodní části 
obalu vosku.

Doporučujeme čistit skluznici 
Vašich lyží či snowboardu před 
každým voskováním.

• Naneste čistič skluznic. 
Nechte působit 15-30 vteřin.

• Vytřete do sucha pomocí 
utěrkou Swix Fiberlene.

• Naneste nový vosk jakmile se 
čistič skluznic zcela odpařil ze 
skluznice.
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NOVÝ VOSK ŘADY EASY V 
KAPESNÍM BALENÍ!

Vysoce kvalitní tekutý vosk 
F4100 s fluorem do všech 
sněhových podmínek. 
Odpuzuje vodu.
Široký a tuhý pěnový aplikátor 
pro rychlé a přesné nanášení. 
Spodní část z filcu pro snadné 
leštění.
100 ml.

Naneste a jed’te!

Postupujte těmito 
snadnými kroky:

• Protřepejte lahvičku a poté 
přitlačte ke skluznici.
Naneste rovnoměrně vosk.

• Nechte vosk zaschnout asi 
10 minut a poté vyleštěte.


