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TUNINGLYZE.CZTECHNOLOGICKÝ POSTUP 
KARTÁČOVÁNÍ - VOSKOVÁNÍ LYŽÍ

Náš �p:  Vyzkoušejte moderní tekuté LF nebo HF vosky, aplikace je výrazně jednodušší, rychlejší (bez žehličky) a bezpečnější (bez výparů).

Pro vysvětlení technologického postupu kartáčování - voskování přikládáme tabulku, kde je definováno obecné
použi� kartáčů (a dalších nástrojů) pro tři obecné kategorie lyžařů: turista - hobík - sportovní/závodní.
Pro kategorii turista si lyžař vystačí pouze s jedním nylonovým kartáčem (očekává pouze adekvátní ošetření 
skluznice se základními skluznými vlastnostmi).
Pro kategorii hobík je dle našich zkušenos� zapotřebí třech kartáčů - tvrdší měď/bronz , nylon/koňské žíně a měkký
nylon pro finální leštění.
Pro kategorii sportovní/závodní lyžař je nutné použi� minimálně 4-5 kartáčů, případně i kartáče speciální (např. 
Microfinish pro jemné struktury apod.) Předpokládá se také využi� rotačních kartáčů z důvodů pracnos� a časové 
náročnos�. Novinka od sezony 20/21 je kompletní nabídka tekutých vosků od základních para�nů až po špičkové
HF produkty.
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HOLMENKOL BETAMIX RED LIQUID 24033
pro všechny typy sněhu

teplota sněhu -4° až -14°C
jednoduchá rychlá aplikace

HOLMENKOL SYNTEC LF LIQUID 24022
pro všechny typy sněhu

teplota sněhu 0° až -10°C
jednoduchá rychlá aplikace

pro hobíky/juniory/tréninkzákladový vosk pro závodníky/sportovní lyžaře

HO. SYNTEC SPEED LIQUID MID 24063
pro jemný až hrubý vlhký sníh

teplota sněhu -6° až -12°C
jednoduchá aplikace, vysoké zrychlení

HOLMENKOL FINISH KORK 20645
pro aplikaci a rozleštění 

tekutých produktů
LIQUID/SPEED

HOLMENKOL CARE FLEECE 24490
pro aplikaci tekutých produktů

LIQUID/SPEED
(využívá se také pro čištění skluznic)

HOLMENKOL kart. koňské žíně 24513
pro kartáčování produktů
LIQUID/SPEED/POWDERS
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