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T11 voskovací korek se
smirkovým papírem #100

F4 GliderF4 Glider

ODRAZOVÁ ZÓNA

1.	 Pomocí	smirkového	papíru	#100	obrušte	nebo	zdrsněte	střední	
třetinu	skluznice	lyže	nebo	plochu	75	cm	dlouhou	od	paty	boty	
směrem	ke	špičce	lyže.	Dosáhnete	tím	lepšího	spojení	vosku	se	
skluznicí.

2.	 Zvolte	vhodný	odrazový	vosk.
3.	 Naneste	4-5	vrstev	vosku	na	zdrsněnou	plochu.	Každou	vrstvu	

vosku	vyhlaďte	korkem.	Při	teplotách	nad	bodem	mrazu	stačí		
2	vrstvy.	Při	použití	klistru	stačí	vrstva	jedna.

4.	 Pokud	vám	lyže	kloužou,	zvolte	o	stupeň	teplejší	(měkčí)	vosk.

SKLUZNÁ ZÓNA 

Pro	zlepšení	skluzu	naneste	vosk	F4	Glide
na	skluzné	plochy.	Pro	delší	účinek	zaneste
vosk	do	skluznice	pomocí	korku.
POZOR: Nepoužívejte skluzný vosk na 
odrazové zóně!

ČIŠTĚNÍ SKLUZNICE

1.	 Odstraňte	co	největší	množství	pevného	
vosku	nebo	klistru	pomocí	škrabky.

2.	 Naneste	smývač	vosků	Swix	a	počkejte		
1	minutu.

3.	 Otřete	do	sucha	utěrkou	Swix	Fiberlene.

F460
Solid Glide
pevný vosk

F4150
Liquid Glide

roztok

I62T151

JAK SRÁVNĚ 
NAMAZAT 
TURISTICKÉ	LYŽE

lyže 180 cm

70-75 cm
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ODRAZOVÝ VOSK: PEVNÉ VOSKY

Nový a čerstvě 
napadaný sníh

Přeměněný starý 
jemnozrnný sníh 
(obyčejně starší 
než 1 den)

V40  
MODRÝ EXTRA

	 -1°C	až	-7°C

	 -3°C	až	-10°C

Vosk	pokrývající	široký	rozsah	
teplot	v	běžných	zimních	
podmínkách.

V50  
FIALOVÝ 

	 0°C	až	-1°C

	 -1°C	až	-3°C

Pro	teploty	okolo	bodu	mrazu.
Pokud	modrý	Extra	začne	klouzat,
je	tenká	vrstva	fialového	na	vrch
to	správné	řešení.

V60 
ČERVENOSTŘÍBRNÝ

	 +3°C	až	0°C

	 +1°C	až	-1°C

Na	vlhký	a	mokrý	sníh.	Při	vyšší
teplotě	nanášejte	silnější	vrstvu.
Jedna	či	dvě	vrstvy	stačí.

Doporučení: 
Pro zaručení dobrého odrazu při
dané teplotě používejte na starší
jemnozrnný sníh měkčí vosk,  
než na nový čerstvě napadaný 
sníh.

APLIKACE PEVNÉHO VOSKU:

Naneste 75 cm od paty ke špičce
lyže.

Naneste 4 až 5 vrstev a každou
vrstvu vždy rozetřete pomocí 
korku. Při korkování vyvíjejte 
dostatečný tlak - teplo vzniklé 
třením dokonale vyhladí 
aplikovaný vosk.

P O Z O R :  T e p l o t y  u v á d ě n é  n a  o b a l e c h  p ř e d s t a v u j í  t e p l o t u  v z d u c h u  v e  s t í n u .

ODRAZOVÝ VOSK: KLISTRY

Mokrý hrubý sníh

Zmrzlý hrubozrnný 
sníh a zledovatělý 
sníh

K22N 
univerzální
klistr (VM) 
+10°C	až	-3°C

Na	hrubý	granulovitý	sníh,		
měnící	se	z	mokrého	na	
krustovitý.	Velmi	populární	a	
“flexibilní”	klistr.

K65  
univerzální
rychlý klistr 
-5°C	až	+10°C

Rychlé	a	jednoduché	řešení
aplikace	klistru.	Nechte	klistr	pár
minut	zaschnout	než	se	dáte
znovu	do	jízdy.

S aplikátorem je
mazání hračka.

APLIKACE KLISTRU:

Škrabkou rozetřete klistr do
rovnoměrné vrstvy. Jedna vrstva
stačí.

Naneste na plochu 75 cm od paty
ke špičce lyže.

70-75 cm

lyže 180 cm
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