VOITELUOPAS
NESTEMÄISILLE TUOTTEILLE

CLEAN &GLIDE
Clean & Glide puhdistaa luistopinnat tehokkaasti ja huoltaa suksen

pohjaa jättäen pintaan liukkaan ja kovan fluoripinnoitteen. Aloita uusi
luistovoitelu aina puhdistamalla pohjat Clean & Glidella. Tämä parantaa
tulevien luistovoiteiden toimintaa, sillä vahat ja fluorituotteet kiinnittyvät
vain puhtaisiin pohjiin. Samalla ehkäistään pohjassa olevan hidastavan
lian sekoittuminen uuteen voiteluun.
Saatavina myös kertakäyttöpyyhkeenä, Clean & Glide Wipe. Käsittelyn
taskuun sopivalla Clean & Glide Wipella voit tehdä myös kesken lenkin
ja jatkaa hiihtämistä puhtailla pohjilla ilman uutta voitelua.

Käyttöohje:
• Ravista huolellisesti
• Levitä luistoalueelle
• Pyyhkäise pohjat puhtaaksi Vauhti-kiillotusliinalla
• Harjaa nylonharjalla 1-2 min kuluttua

QUICK BASE
Nestemäisen Quick Base-pohjusteen sisältämät korkealaatuiset polyeteenivahat, teflon sekä fluorivahat tekevät suksiin kovan likaa hylkivän
ja kulutusta kestävän aluspinnoitteen. Nestemäinen pohjuste ei tarvitse
lämpökäsittelyä ja sitä voidaan käyttää sekä nestemäisten luistovoiteiden että perinteisten vahojen alla.

Käyttöohjeet:
• Ravista pulloa huolellisesti
• Levitä reilu kerros edestakaisin liikkein luistopinnoille. Huolehdi, että pohjustetta levittyy kaikkialle.
• Anna kuivua täydellisesti, vähintään 15 min. Mitä
pitempään vaha saa imeytyä, sitä kestävämmän
pinnan se muodostaa.
• Harjaa pohjat huolellisesti kiiltäviksi. Mitä tarkemmin harjaat, sitä parempi lopputulos.
• Levitä kelin mukainen luistovoide alusvoiteen
päälle.
• Sukset ovat valmiit hiihtoon.
Käytä Quick Base-pohjustetta säännöllisesti uusiin ja
kivihiottuihin suksiin sekä silloin tällöin kauden aikana
saadaksesi parhaan hyödyn ja kulutuskestävyyden
nestemäisistä luistoista.
Tuotteen kanssa hiihdät liukkaammin, nopeammin,
pidemmälle, helpommin ja vaivattomammin.

UF-LUISTOVOITEET
UF-nestemäiset luistot

pohjautuvat Vauhdin UF-sarjassa käytettäviin
raaka-aineisiin ja korkealuokkaisiin liuottimiin, joiden ansiosta saavutetaan luistovoiteiden erinomainen imeytyminen pohjamuoviin. Luistot
säilyttävät suksen pohjamuovin suorituskyvyn muuttumattomana kuumavoiteita pidempään. Parhaimmillaan käytettynä Quick Base-pohjusteen kanssa tai vahavoitelun päällä. Nestemäiset UF ovat erinomainen
tuote fluoripuristevoitelun alusvoiteena tai sekoitettuna niiden kanssa.

UF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla
vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin, +10°C/-6°C
UF MID-luisto toimii kostealla alustalla,
erityisesti uudella lumella, +2°C/-4°C
UF COLD-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla
kylmällä kelillä, -3°C/-15°C

HF-LUISTOVOITEET
HF-nestemäiset luistot

pohjautuvat Vauhdin HF-sarjassa käytettäviin raaka-aineisiin ja korkealuokkaisiin liuottimiin, joiden ansiosta
saavutetaan luistovoiteiden erinomainen imeytyminen pohjamuoviin.
Luistot säilyttävät suksen pohjamuovin suorituskyvyn muuttumattomana
kuumavoiteita pidempään. Parhaimmillaan käytettynä Quick Base-pohjusteen kanssa tai vahavoitelun päällä. Nestemäiset HF luistot ovat
erinomainen tuote fluoripuristevoitelun alusvoiteena tai sekoitettuna
niiden kanssa.

HF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla
vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin, +10°C/-1°C
HF MID-luisto toimii kostealla alustalla kaikilla
lumilaaduilla, +5°C/-8°C

LF-LUISTOVOITEET
LF-nestemäiset luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettäviin raa-

ka-aineisiin sekä korkealuokkaisiin liottimiin, jolloin voiteeseen saadaan
erinomainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys. Parhaimmillaan käytettynä Quick-Base-pohjusteen kanssa.

LF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla
vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin, +10°C/-1°C
LF MID-luisto toimii kostealla alustalla,
erityisesti uudella lumella, +5°C/-6°C
LF POLAR-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla
kylmällä kelillä, -2°C/-20°C

GW-LUISTOVOITEET
GW-nestemäiset luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettäviin

fluorittomiin raaka-aineisiin sekä korkealuokkaisiin liottimiin, jolloin
voiteeseen saadaan erinomainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys.
Parhaimmillaan käytettynä Quick-Base-pohjusteen kanssa.

GW WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla
vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin, +10°C/-1°C
GW MID-luisto toimii kostealla alustalla,
erityisesti uudella lumella, 0°C/-5°C
GW COLD-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla
kylmällä kelillä, -2°C/-15°C

Nestemäisten luistojen käyttöohjeet:
Nestemäisten luistovahojen etuna on helppo ja nopea käyttö. Yksi
voitelu kestää lumiolosuhteista riippuen jopa 40 km. Nestemäiset
luistot soveltuvat murtomaasuksien lisäksi hyvin myös alppisuksiin ja
lumilautoihin.
• Ravista pulloa huolellisesti.
• Paina sientä suksen pohjaa vasten ja purista pulloa kevyesti, jolloin
pullon venttiili aukeaa ja voide pääsee valumaan sieneen.
• Levitä voidetta reilu kerros suksen luistopinnoille.
• Anna suksen kuivua täydellisesti, vähintään noin 10 minuuttia.
• Harjaa huolellisesti nylonharjalla.

Vinkit luistovoitelun kulutuskeston ja
luistoherkkyyden parantamiseksi:
Vinkki 1. Kiinnitä kuivunut voide hiertäen luonnonkorkilla, voit käyttää
myös rotokorkkia. Korkkaus lisää voiteen kulutuskestävyyttä. Harjaa
suksi nylonharjalla huolellisesi, käytä tarvittaessa ensin kevyesti hienojouhista metalliharjaa.

Vinkki 2. Lisää harjattuun pintaan vielä kerros Vauhdin fluoripuristetta.

Hierrä kiinni luonnonkorkilla tai rotokorkilla ja harjaa huolellisesti nylonharjalla. Suksen luistoherkkyys lisääntyy huomattavasti.

Vinkki 3. Hankaa kerros fluoripuristetta pohjaan ja levitä reilu kerros

nestemäistä luistoa puristekerroksen päälle sekoittaen voiteet yhdeksi
puuroksi. Anna kuivua täydellisesti, mitä pidempään sen parempi. Voit
lisätä voitelun kulutuskestävyyttä kiinnittämällä kuivunut voideseos hiertäen luonnonkorkilla tai rotokorkilla. Harjaa huolellisesti nylonharjalla,
käytä tarvittaessa ensin hienojouhista metalliharjaa.

SKIN SKI CLEANER
Skin-suksien pitokarva-alueen puhdistukseen kehitetty puhdistusaine.
Skin Ski Cleaner:in ainutlaatuinen koostumus puhdistaa pitokarvan tehokkaasti latu-urasta tarttuneista epäpuhtauksista, kuten suksivoiteista.
Tehokas, mutta hellävarainen. Hiilivetyvapaaliuotin ei liuota liimaa, jolla
pitokarva on kiinnitetty suksen runkoon.

Käyttöohje:
• Ravista pulloa huolellisesti.
• Levitä puhdistusaine skin-suksien pitokarva-alueelle.
• Pyyhkäise puhtaaksi kuituliinan avulla.

HF SKIN SKI CARE
Skin-suksien pitokarva-alueen ylläpitoon kehitetty nestemäinen hoitoaine. HF Skin Ski Care:in ainutlaatuinen koostumus parantaa pitokarvan
luisto-ominaisuuksia pitoa heikentämättä. Käsittely vähentää likaantumista ja estää jäätymistä. Tehokas, mutta hellävarainen. Hiilivetyvapaaliuotin ei liuota liimaa, jolla pitokarva on kiinnitetty suksen runkoon.

Käyttöohje:
• Puhdista pitokarva-alue Vauhti Skin Ski Cleaner puhdistusaineella.
• Ravista pulloa huolellisesti suutin alaspäin.
• Purista pulloa pullon suuttimen ollessa painettuna suksen pohjaa
vasten. Näin levityssieni kostuu hoitoaineesta.
• Levitä hoitoainetta huolellisesti edestakaisella vedolla koko pitokarva-alueelle. Edestakainen liike levittää hoitoaineen tasaisesti.

LF ANTI-ICE
Fluoria sisältävä LF Anti-Ice jäänestoneste ehkäisee
tehokkaasti polymeeripohjaisten pitopohjasuksien (Zero
jne.) jäätymistä. LF Anti-Ice neste hylkii likaa ja parantaa
sekä suksen luistoa, että pitoa erityisesti uudella lumella
ja pakkaslumella. LF Anti-Ice nestettä suositellaan käyttämään aina kun lämpötila +2 °C tai kylmempi.

LF ANTI-DIRT
Fluoria sisältävä LF Anti-Dirt lianestoneste ehkäisee
tehokkaasti polymeeripohjaisten pitopohjasuksien
(Zero jne.) likaantumista. LF Anti-Dirt neste hylkii likaa
ja parantaa sekä suksen luistoa, että pitoa märällä ja likaisella lumella. Sitä suositellaan käytettäväksi aina kun
lämpötila 0°C / lämpimämpää ja lumi on likaista.

Käyttöohje LF Anti-Ice ja LF Anti-Dirt:
• Puhdista pitopohja-alue Vauhti voiteenpoistoaineella.
• Karhenna pitopohja-alue tarvittaessa hiomapaperilla.
• Ravista pulloa huolellisesti suutin alaspäin.
• Purista pulloa pullon suuttimen ollessa painettuna suksen pohjaa vasten. Näin levityssieni kostuu
hoitoaineesta.
• Levitä hoitoainetta huolellisesti edestakaisella vedolla koko pitopohja-alueelle. Edestakainen liike levittää
hoitoaineen tasaisesti ja aktivoi pitopohja-alueen
nukan toiminnan.

PIKAPIDOT
WET +10/-1 °C
COLD -2/-20 °C

Kaikille lumilaaduille soveltuvien Pikapitojen käyttö on nopeaa ja helppoa. Voiteet ovat erittäin kulutuskestäviä ja yhdellä pitovoitelulla hiihdät
lumen laadusta riippuen jopa 50 km. Pikapitoja ei tarvitse poistaa vaan
voit lisätä voidetta entisen voiteen päälle. Voit levittää pikapidon vanhojen pitovoiteiden päälle, mutta poistamalla vanhat purkki- ja liisterivoiteet saat paremmin toimivat sukset.

Pikapitojen käyttöohjeet:
1. Ravista pulloa muutaman sekunnin ajan. Paina sientä suksen pohjaa
vasten ja purista pulloa kevyesti, jolloin pullon venttiili aukeaa ja
voide pääsee valumaan sieneen.
2. Levitä tasainen kerros suksen pitoalueelle. Kun voide on hiukan kuivahtanut, lisää suksen keskikohdalle, noin 30 cm:n matkalle toinen
kerros. Voitelua ei tarvitse tasoittaa.
3. Anna suksien kuivua sisätiloissa noin 5-10 minuuttia. Jos voitelet
ulkona, kuivumisaika on noin
10 min. Kun voide tuntuu
liimaisen tahmealta, ovat sukset
käyttövalmiit.
4. Jäähdytä sukset ennen hiihtoa.

DOUBLE FUNCTION
Monet muistavat vielä ajan, jolloin hiihdettiin puusuksilla ja voiteluun
riitti yksi purkki kärjestä kantaan. Suksen toimivuus pakkaskeleillä oli
silti hyvä, eikä erillisiä luisto- tai pitovoiteita tarvittu. Vauhdin Double
Function on kehitetty samoja periaatteita kunnioittaen. Suksi sekä
luistaa että pitää miellyttävästi. Koko pohjan voitelu poistaa myös liian
jäykästä tai löysästä suksesta johtuvat voiteluongelmat. Harrastehiihtäjille, perinteisen tyylin voideltaviin suksiin, metsäsuksiin ja lasten suksiin,
kun lämpötila on -1 °C tai kylmempi.

Käyttöohjeet:
1. Puhdista likaantunut pohja tarvittaessa Vauhdin voiteenpoistonesteellä.
2. Ravista, levitä ohut kerros kärjestä kantaan.
3. Lisää suksen keskialueelle toinen ohut kerros.
4. Anna kuivua noin 3-4 minuuttia.
5. Seuraavilla hiihtokerroilla lisää voidetta ohuina kerroksina tarpeen
mukaan.

Voiteluvapaisiin suksiin, kun lämpötila on -1°C tai kylmempi:
• Ravista, levitä tasainen kerros kärjestä kantaan.
• Anna kuivua noin 3-4 minuuttia.
• Parantaa voiteluvapaiden suksien pito- ja luisto-ominaisuuksia sekä vähentää jäätymisriskiä
• Huom! Kun lämpötila kohoaa nollaan tai on sitä
lämpimämpi, voiteluvapaat sukset ovat parhaimmillaan ilman käsittelyä. Poista silloin Double Function
suksen pohjasta Vauhdin voiteenpoistonesteellä.
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