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Suksien luistoa on parannettu jo satojen vuosien ajan, 
aluksi luonnonmateriaalien, mm. tervan avulla. 1910 
luvulla alkunsa saanut Vauhti tuotemerkki ja sen Salai-
suus-voide oli aikanaan mullistava ja suksien luistoa 
merkittävästi parantava teknologinen innovaatio. Salai-
suus-voiteesta alkanut kehitystyö loi pohjan maailman 
vanhimmalle edelleen toiminnassa olevalle suksivoi-
deyhtiölle, joka on aina ollut alansa edelläkävijä.

Tuotteemme ja niiden takana oleva teknologia perus-
tuu tinkimättömiin ja pitkäjänteisiin testeihin niin labo-
ratorio- kuin kenttäolosuhteissa. Tutkimustyössämme 
hyödynnämme suomalaista yliopistomaailman huippu-
osaamista ja laboratorioita. Tuotekehitystiimimme into-
himona on saavuttaa täydellinen tieto ja ymmärrys siitä 
ohuesta kerroksesta suksen ja lumen välillä, jolla opti-
moidaan suksen suorituskyky kaikissa mahdollisissa ke-
liolosuhteissa.

Haluamme, että voitelu on helppoa eikä siihen välttä-
mättä tarvita erillisiä voitelutiloja. Vauhdin nestemäiset 
tuotteet on kehitetty samalla tarkkuudella kuin maail-
man huippujen käyttämät voideyhdistelmät. Voitelu ei 
enää ole hiihtämisen este ja voit nauttia hiihdosta la-
duilla, rinteissä, metsässä, vuorilla ja tuntureilla.

Suomalaisuus, voittamisen halu, intohimo, sisu, tinki-
mättömyys ja alan uusin teknologia - näistä arvoista ja 
lähtökohdista syntyvät maailman huippuhiihtäjien käyt-
tämät Vauhti –tuotteet.

•  Vältä voiteista muodostuvan pölyn / savun / kaasun / sumun / höyryn / suihkeen hengittämistä.

o  Voitele ainoastaan tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

o Käytä voidellessasi hengityssuojainta:

-  kiinteillä vahavoiteilla ja pinnoitteilla hiukkassuojainta, jossa suodatinluokka P3.

-  nestemäisillä voiteilla ja puhdistusaineilla kaasunsuodaninta, jossa suodatinluokka A2.

•  Suksivoiteiden käyttö on kielletty avotulen läheisyydessä ja yli 200°C lämpötilassa.

•  Käsittele nestemäisiä voiteita ja puhdistusaineita nitriilikäsineillä, joissa suojaluokka 5 (EN420 ja EN374)

o  Pese kätesi voitelun jälkeen. Jos käsiin jää esim. liisteritahroja, puhdista ne esim. tavallisella käsivoi-
teella tai rasvalla.

•  Hävitä suksivoiteiden sisältö / pakkaus paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

Vauhti tuotteet ja lentomatkustaminen
Alla olevia tuotteita ei saa kuljettaa lentokoneessa, koska tuotteet sisältävät herkästi syttyviä liuottimia.

• Voiteenpoistoaineet

• Puhdistus ja pohjustus nesteet

• Nestemäiset voiteet ja hoitoaineet.
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RCPWFC SPEED WET +10/-3°C
Kaikki lumilaadut, märkiin vesikeleihin ja likaiselle 
kostealle lumelle.

RCPCLDR!!FC SPEED COLD -6/-20°C
Kaikki lumilaadut, erinomaiset pakkaskelin ominai-
suudet pienentämään hankauskitkaa.

RCPMFC SPEED MID 0/-6°C
Parhaimmillaan uudella ja kostealla lumella.

RCPLDRFC SPEED LDR +5/-20°C 
Kaikki lumilaadut, erinomaiset pakkaskelin ominai-
suudet pienentämään hankauskitkaa.

Huomioi tämä:
• Kolme pulveria kattavat kaikki kelialueet.

• Vauhti LDR on erinomainen yleispulveri ja huipputasoa vanhalla sekä tykkilumella.

• FC pulvereilla on ylivoimainen luisto fluorivahoihin nähden, joka korostuu mitä kosteampaa tai likaisem-
paa lumi on.

• Vauhti pulverit voivat jäädä kisan jälkeen pohjaan, harjaa ja nauti luistosta treeneissä. Pulverit eivät kui-
vata pohjaa.

• Muista hengityssuojaimen käyttö, hiukkassuodatin P3.

FC SPEED – 100% Fluorocarbon Products and RC SPEED high performance liquid glide waxes.

When the SPEED has no limits. Vauhti FC SPEED and RC SPEED products have superb characteristics. They 
minimize the surface energy of the ski base, making it super-hydrophobic and dirt-repelling. At the same 
time, they are excellent in cold conditions to reduce dry friction. The speed, glide sensitivity, and durability 
of these glide waxes are excellent in all weather conditions. With versatile application methods every skier 
will benefit, even the lightweight skiers. Same products with purified raw materials to comply with ECHA re-
gulations on fluorocarbon substances.

Pakkauskoko: 30G
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• Puhdista suksen pohja huolellisesti Vauhti Clean&Glide puhdistus- ja huoltonesteellä.

• Käytä alusvoiteena lumilaatuun ja kosteuteen sopivaa UF, HF-, LF Race-vahaa tai vastaavaa nestemäistä 
luistovoidetta.

• Siklaa ja harjaa pulverin alle tuleva voidekerros rosteri- tai messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti ny-
lonharjalla.

Pulverivoitelu:

• Levitä pulveri koko luisto alueelle.

• Raudoita pulveri voiteluraudalla käyttäen-
noin 170-180 °C lämpötilaa.

• Liikuta rautaa suksen pohjaa vasten sellaisel-
la nopeudella, että pulveri sulaa täydellisesti.

• Jäähdytä sukset huolellisesti ja siklaa ylimää-
räinen pulveri kevyesti.

• Harjaa hevosharjalla, jatka nylonharjalla niin, 
että pohjiin tulee tasainen kiiltävä pinta. Voit 
käyttää myös vastaavia rotoharjoja. HUOM! 
Aukaise pohjat metalliharjalla tarvittaessa, 
jos suksen kuvio ei aukea täydellisesti.
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Huomioi tämä:
•  Puristeet eli napit virittää suksen viimeiselle vaihteelle, ero pelkkään vahavoiteluun on huomattava.

•  Nestemäisten tuotteiden, perusvahojen, fluorivahojen ja pulvereiden pinnoittamiseen.

• Järkevä vaihtoehto juniorikisailijoille.

•  Edullisia käyttää, yhdellä puristeella laittaa jopa 50 paria suksia.

•  Kylmähierto on nopea tapa saada sukset liukkaiksi ennen lenkkiä kiireisen työpäivän jälkeen.

FC-puristeet ovat koostumukseltaan kuten vastaavat FC-pulverit. FC-puristeet soveltuvat nestemäisten 
tuotteiden, perusvahojen, fluorivahojen ja pulvereiden pinnoittamiseen. Voit voidella ne joko kylmävoitelu-
na korkilla hiertäen tai raudoittamalla. 

Pakkauskoko: 20G
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FCBWFC SPEED WET +10/-3°C
Kaikille lumilaaduille vesikeleistä aina 0°C saakka.

FCBCFC SPEED COLD -6/-20°C
Kaikki lumilaadut, erinomaiset pakkaskelin ominai-
suudet pienentämään hankauskitkaa.

FCBMFC SPEED MID 0/-6°C
Parhaimmillaan uudella ja kostealla lumella.

FCBLDRFC SPEED LDR +5/-20°C
Kaikki lumilaadut, erityisesti vanhalle lumelle ja tyk-
kilumelle.

Puristeiden alusvoitelu:
1. Puhdista suksen pohja huolellisesti Vauhti Clean&Glide puhdistus- ja huoltonesteellä.

2. Käytä alusvoiteena lumilaatuun ja kosteuteen sopivaa vahaa tai nestemäisiä tuotteita.

3. Siklaa ja harjaa puristeen alle tuleva voidekerros rosteri- tai messinkiharjalla ja viimeistele huolellisesti ny-
lonharjalla.

Puristevoitelu:

• Hankaa puristetta luistopinnoille

• Kiinnitä hangattu puriste rotokorkilla tai kä-
sin luonnonkorkilla hiertäen.

• Jäähdytä ja siklaa kevyesti.

• Pidemmillä matkoilla raudoita alimmainen kerros kevyesti voiteluraudalla pyyhkäisten, jäähdytä, siklaa ke-
vyesti, harjaa luistopinnat, lisää toinen kerros ja kiinnitä se kylmä hiertäen ja harjaa kuten edellä.

• Aloita harjaus muutamalla rosteriharjan ve-
dolla ja jatka huolellista harjausta nylonhar-
jalla.

• Käytettäessä rotoharjausta harjaa huolelli-
sesti rotonylonilla, käytä tarvittaessa ensin 
kevyesti rotohevosharjaa.
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Sarjasta löytyy erikoistuotteet eri lumilaaduille sekä UF LDR yleisvoide kaikille lumilaaduille. Tuotteiden 
koostumus on valittu tarkkojen laboratorioanalyysien sekä lukuisten kenttätestien perusteella. Erityisesti 
vanhalle ja tykkilumelle.

Sarja on suunniteltu erityisesti kilpahiihtoon ja vaativille kuntoilijoille. Tuotteiden korkea fluoripitoisuus te-
kee niistä erityisen hyvin vettä ja likaa hylkiviä. Sarjan tuotteet soveltuvat kaikille lumilaaduille, kun ilman kos-
teus ylittää 55 % ja lumi on kosteaa tai märkää. Erityisesti luonnonlumelle.

Pakkauskoko: 45G Pakkauskoot: 45G / 90G / 180G

UF WET +10/-6°C
UF WET on märän lumen erikoistuote, soveltuu kai-kille lumilaaduille. Korkean fluoripitoisuuden ansiosta 
vaha on erittäin hyvin vettä hylkivä. Kova vahakoostumus tekee vahasta hyvin kulutusta ja likaa kestävän. Toi-
mii laajalla lämpötila-alueella, kunhan lumessa on kosteutta, sekä suolatulla lumella.

HF WET +10/-1°C
Soveltuu erinomaisesti märälle uudelle tai hienorakeiselle lumelle.

HF MOLY MID +10/-1°C
Soveltuu erinomaisesti märälle uudelle tai hienorakeiselle lumelle.

UF COLD -3/-15°C
UF COLD on pakkaskelin erikoistuote, soveltuu kaikille lumilaaduille. Optimoitu fluoripitoisuus ja vahakoos-
tumus tekevät vahasta herkän ja liukkaan sekä hyvin kulutusta kestävän kylmällä kuivalla lumella.

HF COLD -1/-10°C
Uudelle tai hienorakeisen lumen pakkaskeleille tarkoitettu fluoriluisto.

UF MID +2/-4°C
UF MID on kostean uuden lumen erikoistuote. Erittäin korkea fluoripitoisuus ja optimoitu pehmeä vahakoos-
tumus tuottavat loistavat luisto-ominaisuudet haastavalle nuoskalumelle.

HF MID +0/-5°C
Erikoistuote kostealle uudelle tai hienorakeiselle lumelle.

HF MOLY COLD +0/-5°C
Erikoistuote kostealle uudelle tai hienorakeiselle lumelle.

UF LDR +5/-10°C
Kaikki lumilaadut, erityisesti vanhalle lumelle ja tykkilumelle. Erinomainen luistovaha kaikenlaiseen yleiskäyt-
töön kaikille keleille ja matkoille. Parantaa fluoripinnoitteiden suorituskykyä ja kulutuskestävyyttä. Soveltuu 
hyvin yleiskilpavoiteeksi.

HF POLAR +6/-15°C
Erittäin kova, kireiden pakkaskelien luistovoide.

• Täysin poikkeavan vahakoostumuksen ja optimoidun fluorimäärän ansiosta selvästi paremmat luisto-omi-
naisuudet, kuin vastaavilla HF-vahoilla.

• Korkean fluorimäärän ansiosta merkittävästi paremmat luisto-ominaisuudet kosteissa ja likaisissa olosuh-
teissa, kuin vastaavilla perusluistoilla tai LF-vahoilla.
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LF RACE WET  +10/-1°C
Vastaa kovuudeltaan ja vahakoostumukseltaan HF WET vahaa. Tuotteen käyttöalue yltää nyt uudella lumel-
la noin -3 asteeseen ja vanhalla lumella aina -5 asteeseen saakka ja on hyvä valinta aurinkoisella kevätkelillä 
lumen kosteuden vaihdellessa märästä kuivaan.

LF RACE MID 0/-5°C
Erikoistuote kostealle uudelle tai hienorakeiselle lumelle, jonka uusi vahakoostumus vastaa HF MID vahaa.

LF RACE COLD -1/-10°C
Pakkaskelien luistovoide, jonka erinomainen pohjassa pysyvyys ja laaja toiminta-alue ovat tehneet siitä erit-
täin suositun fluoripulvereiden alusvoiteen.

LF RACE POLAR -1/-25°C
Kireiden pakkaskelien luistovaha. Erinomainen fluoripulvereiden ja pinnoitteiden alusvoide kireillä pakkas-
keleillä yli 75 % kosteuksilla. Yksistään käytettynä parhaimmillaan kuivalla lumella silloin, kun lumi on nari-
sevaa. Käytetään myös vesikeleillä likaisissa olosuhteissa, kun pulvereiden alla tarvitaan erittäin kovaa alus-
voitelua. 

LF RACE GRAPHITE -1/-25°C
Erityisesti kuivien ja kireiden pakkaskelien luistovoide. Vihreän luistovahan voidemassa on tässä voiteessa 
kovetettu vielä grafiitilla, joka vaikuttaa positiivisesti voiteen toimintaan matalissa lämpötiloissa ja ilmankos-
teuksissa. Voide muodostaa erittäin tiiviin ja kiiltävän voidepinnan ja suosittelemmekin viimeistelevää harja-
usta tehtäväksi aina messinkiharjalla.

LF RACE ALL TEMP 
Kova ja erittäin rasvainen vaha, joka imeytyy hyvin pohjamateriaaliin. LF RACE ALL TEMP on erinomainen 
leutojen pakkaskelien yleisluistovoide kaikille lumilaaduille, kilpahiihtäjien voide suksitesteihin ja harjoitus-
lenkille. Soveltuu uusien, kivihiottujen tai perushuollettavien suksien pohjustukseen, muodostaa 1–2 käsitte-
lykerralla ”rasvaisen” ja kiiltävän pinnan.

Pakkauskoot: 45G / 90G / 180G / 540G

Sarja on suunniteltu erityisesti aktiivikuntoilijoille ja kilpahiihtäjille harjoituslenkeille. Fluoratut tuotteet sovel-
tuvat kaikille lumilaaduille ja sääolosuhteisiin.

Huomioi tämä:

•  LF RACE-luistot ovat perusluistoja liukkaampia ja säilyttävät luistonsa pidempään paremman lianhylkyky-
kynsä ansiosta, tämä korostuu etenkin kosteissa olosuhteissa (huom. puolipilvinen taivas on jo kostea keli).

Huomioi tämä:

•  LF-luistot ovat perusluistoja liukkaampia etenkin kosteissa olosuhteissa.
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LF WET  +10/-1°C 
Vesikelit ja kosteat leudot pakkaskelit.

LF MID  0/-5°C 
Erikoistuote uuden lumen pikkupakkasille.

LF COLD  -1/-10°C
Pakkaskelien yleisluisto kaikille lumilaaduille.

LF POLAR  -1/-25°C 
Laaja kelialue, kulutuskestävä, erinomainen valinta karkealle alustalle ja natisevalle pakkaslumelle.

LF GRAPHITE  -1/-25°C 
Erityisesti kuivien ja kireiden pakkaskelien luistovoide. Vihreän luistovahan voidemassa on tässä voiteessa 
kovetettu vielä grafiitilla, joka vaikuttaa positiivisesti voiteen toimintaan matalissa lämpötiloissa ja ilmankos-
teuksissa. Voide muodostaa erittäin tiiviin ja kiiltävän voidepinnan ja suosittelemmekin viimeistelevää harja-
usta tehtäväksi aina messinkiharjalla.

LF ALL TEMP
Kova ja erittäin rasvainen vaha, joka imeytyy hyvin pohjamateriaaliin. LF ALL TEMP on erinomainen leutojen 
pakkaskelien yleisluistovoide kaikille lumilaaduille. Soveltuu uusien, kivihiottujen tai perushuollettavien suk-
sien pohjustukseen, muodostaa 1–2 käsittelykerralla ”rasvaisen” ja kiiltävän pinnan. Soveltuu erittäin hyvin 
myös ’’suojavahaksi’’ kesän tai matkustamisen ajaksi.

Sarja on suunniteltu erityisesti kuntoilijoille. Fluoria sisältävissä LF-luistovoidesarjan tuotteissa on perusluis-
toja astetta paremmat luisto-ominaisuudet. Tuotteiden vahakoostumus vastaa Vauhdin LFrace-vahoja, mut-
ta alhaisemmalla fluorilisäainepitoisuudella.

Pakkauskoko: 60G
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ALPINE BASE MIX FLUORINATED
Erittäin rasvainen fluorattuvaha, joka imeytyy hy-
vin pohjamateriaaliin. Soveltuu uusien, kivihiottujen 
tai perushuollettavien alppisuksien pohjustukseen. 
Muodostaa 1-2 käsittelykerralla hyvän tartuntapin-
nan kovemmille vahoille ja ehkäisee näin pohjama-
teriaalin palamista kovavauhtisessa laskussa.

Pakkauskoko: 180G

Pakkauskoko: 35G

Fluorikovettajapulverit on tarkoitettu olosuhteisiin, jolloin lumi on poikkeuksellisen kuluttavaa. Vanhalle 
lumelle ja tykkilumelle sekä erityisesti silloin, kun lumi jäätyy pitkän suojajakson jälkeen.

321-HPCHP COLD -6/-12°C
Pakkaskelit.

321-HPPHP POLAR -10/-25°C
Kireät pakkaskelit.
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Huomioi tämä:

• Voidaan käyttää yksistään vahavoitelun tavoin tai seostaa fluoripinnoitteiden kanssa kylmällä, kuluttaval-
la ja kuivalla lumella.

• Jäisellä lumella kovettajapulvereilla saavutetaan vahoihin tai fluoripulvereihin verrattuna ylivoimainen 
kulutuskestävyys..

Huomioi tämä:

• GW-luistot on laadukas vahasarja ilman fluoria.

• Edullinen tuote soveltuu hyvin harrastehiihtäjän vahasarjaksi erityisesti pakkaskelille.
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GW WET +10/-1°C
Vesikelit ja kosteat leudot pakkaskelit.

GW MID 0/-5°C
Erikoistuote uuden lumen pikkupakkasille.

GW COLD -1/-10°C
Pakkaskelien yleisluisto kaikille lumilaaduille.

GW POLAR -8/-25°C
Laaja kelialue, kulutuskestävä, erinomainen valinta karkealle alustalle ja natisevalle pakkaslumelle.

GW GRAPHITE -1/-25°C
Erityisesti kuivien ja kireiden pakkaskelien luistovoide. Vihreän luistovahan voidemassa on tässä voiteessa 
kovetettu vielä grafiitilla, joka vaikuttaa positiivisesti voiteen toimintaan matalissa lämpötiloissa ja ilmankos-
teuksissa. Voide muodostaa erittäin tiiviin ja kiiltävän voidepinnan ja suosittelemmekin viimeistelevää harja-
usta tehtäväksi aina messinkiharjalla.

GW ALL TEMP
Kova ja erittäin rasvainen vaha, joka imeytyy hyvin pohjamateriaaliin. GW ALL TEMP on erinomainen leuto-
jen pakkaskelien yleisluistovoide kaikille lumilaaduille. Soveltuu uusien, kivihiottujen tai perushuollettavien 
suksien pohjustukseen, muodostaa 1-2 käsittelykerralla ”rasvaisen” ja kiiltävän pinnan.

Sarjan vahat koostuvat huippulaadukkaista hiilivetyparafiineistä ja ne eivät sisällä fluoria. Soveltuvat hyvin 
perusluistoiksi, suksien pohjustukseen, pohjien kunnossapitoon sekä kilpavoitelujen alusvoiteiksi.
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VAHAVOITEIDEN KÄYTTÖ
•  Puhdista suksen pohja huolellisesti Vauhti 

Clean&Glide puhdistus- ja huoltonesteellä.

•  Lämmitä vaha käyttäen kullekin tuotteelle sopivaa 
voiteluraudan lämpötilaa. Käytä riittävästi voidetta 
ja rauhallista lämmitystä, jotta varmista voiteen ta-
saisen ja riittävän imeytymisen pohjamateriaaliin.

•  Siklaa kovat vahat (POLAR, MOLY COLD, GRAPHITE 
ja kovettajapulverit) kevyesti lämpimänä ja loput 
siklaamalla ja harjaamalla pohjan jäähdyttyä. Siklaa 
muut tuotteet vahan jäähdyttyä.

•  Harjaa ensin rosteri- tai messinkiharjalla ja viimeis-
tele huolellisesti nylonharjalla.

•  Pohjan kuvion tulee olla voitelun jäljiltä aina näky-
villä, kiinnitä huomiota huolelliseen harjaukseen.

POHJUSTUSESIMERKIT
Pohjustusesimerkki kilpasuksille:
1.  Puhdista luistopinnat Clean&Glide puhdistusnesteellä kostutetulla kuituliinalla ja harjaa pohjat nylon har-

jalla.

2.  Raudoita LF RACE All Temp luistovoide huolellisesti koko luistoalueelle, anna jäähtyä muutama minuutti 
ja sulata voide toistamiseen miedolla lämmöllä.

3.  Siklaa ja harjaa hyvin jäähtyneet luistopinnat huolellisesti nylonharjalla. Käytä tarvittaessa ensin metalli-
harjaa avaamaan pohjan kuvio.

4.  Raudoita LF RACE Polar luistovoide huolellisesti koko luistoalueelle, anna jäähtyä muutama minuutti ja 
sulata voide toistamiseen.

5.  Siklaa kevyesti vaha, kun pohjat ovat vielä lämpöiset.

6.  Anna suksien jäähtyä. Siklaa ja harjaa luistopinnat huolellisesti ensin metalliharjalla ja lopuksi nylonhar-
jalla.

Pohjustusesimerkki kuntoilijan suksille:
1.  Puhdista luistopinnat Clean & Glide puhdistusnesteellä kostutetulla kuituliinalla ja harjaa pohjat hetken 

kuluttua nylon harjalla

2.  Levitä reilu kerros Vauhti HF- tai GW Base nestemäistä pohjustetta luistopinnoille. Anna voiteen imeytyä 
ja kuivua täydellisesti, mielellään yön yli.

3.  Harjaa pohjat huolellisesti kiiltäviksi. Mitä tarkemmin harjaat, sitä parempi lopputulos.

4.  Levitä kelin mukainen luistovoide alusvoiteen päälle. Sukset ovat valmiit hiihtoon.
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341-LUFW UF WET +10/-1°C
Märälle alustalle, erityisesti vanhalle ja likaiselle 
lumelle.

341-LUFM UF MID +2/-4°C
Kostealle alustalle, erityisesti uudelle satavalle lumelle.

341-LUFC UF COLD -3/-15°C
Kylmälle kelille, erityisesti tykkilumelle ja vanhalle 
lumelle.

341-LUFLDR UF LDR +5/-10°C
Kaikille lumilaaduille, erityisesti vanhalle ja tykkilumelle.

341-LRCSW RC SPEED WET +10/-1°C
Kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nollakelei-
hin.

341-LRCSM RC SPEED MID +2/-4°C
Kaikilla lumilaaduilla kostealle alustalle, erityisesti uu-
delle ja kostealle lumelle.

341-LRCSC RC SPEED COLD -3/-15°C
Kaikilla lumilaaduilla pakkaskelissä.

341-LRCSLDR RC SPEED LDR +5/-10°C
Kaikilla lumilaaduilla, erityisesti vanhalle ja tykkilumelle.

Nestemäiset UF luistovoiteet pohjautuvat Vauhdin UF-sarjassa käytettäviin raaka-aineisiin. Nestemäiset UF-luis-
tot soveltuvat erittäin hyvin käytettäviksi FC-pinnoitteiden alusvoiteena tai yksistään ainoana luistovoiteena. Tuot-
teita löytyy kaikille lumilaaduille.

Nestemäiset Rc speed luistovoiteet ovat pitkäaikaisen tuotekehityksen ja testaamisen tulos. Ne perustuvat kor-
kealuokkaisimpiin UF- nestemäisten luistovoiteiden raaka-aineisiin yhdistettynä fluoripinnoitteisiin. Kaikki nämä 
yhdessä antavat tuotteille huippunopean kilpatason suorituskyvyn, hyvän veden – ja lianhylkivyyden sekä usko-
mattoman kulutuskestävyyden kaikissa lumiolosuhteissa.
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Nestemäisten luistovoiteiden etuna on helppo käytettävyys ja varma suorituskyky kuntoladuilta maailman cup 
kisoihin. Vauhdin nestemäiset luistovoiteet imeytyvät tehokkaammin pohjamuoviin kuin kuumavoiteet sillä ne py-
syvät pidempään nestemäisessä muodossa. Hyvä voiteen imeytyminen takaa huippunopean suorituskyvyn ja hy-
vän kulutuskestävyyden. Käsittelyyn ei tarvita pohjamuovin kuumennusta raudalla ja näin ollen suksen luisto-omi-
naisuudet säilyvät hyvinä pidemmän aikaa. Nestemäiset luistovoiteet soveltuvat käytettäviksi niin maastohiihto-, 
alppisuksissa kuin lumilaudoissa.
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Pakkauskoko: 80ML Pakkauskoko: 80ML
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HF-nestemäinen luisto pohjautuu Vauhdin HF-sarjassa käytettäviin raaka-aineisiin, jolloin voiteeseen saa-
daan erinomainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys. Vauhti nestemäinen HF-luisto soveltuu kaikille lumilaa-
duille. Parhaimmillaan käytettynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa tai vahavoitelun päällä. HF WET, MID ja 
COLD on erinomainen tuote fluoripuristevoitelun alusvoiteena tai sekoitettuna niiden kanssa.

341-QHFW HF WET +10/-1°C
Kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin.

341-QHFM HF MID +1/-8°C
Kostealla alustalla kaikilla lumilaaduilla.

341-QHFC HF COLD -2/-15°C
Kylmälle ja hienojakoiselle lumelle.

341-LHFBA HF BASE
Korkeafluorinen teflon-pitoinen pohjuste luistopin-
noille. Tuotteen sisältämät korkealaatuiset polyetee-
nivahat, teflon sekä fluorivahat tekevät suksiin kovan 
likaa hylkivän ja kulutusta kestävän aluspinnoitteen. 
Nestemäinen pohjuste ei tarvitse lämpökäsittelyä ja 
sitä voidaan käyttää sekä muiden nestemäisten tuot-
teiden että perinteisten vahojen alla.

Käytä nestemäisiä pohjavoiteita säännöllisesti uusiin 
ja kivihiottuihin suksiin sekä silloin tällöin kauden ai-
kana saadaksesi parhaan hyödyn ja kulutuskestävyy-
den nestemäisistä luistoista.

Tuotteen kanssa hiihdät liukkaammin, nopeammin, 
pidemmälle, helpommin ja vaivattomammin.

341-QLFW LF WET  +10/-1°C
Kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin.

341-QLFM LF MID +1/-8°C
Kostealla alustalla, erityisesti uudella lumella.

341-QLFP LF POLAR -2/-20°C
Kaikilla lumilaaduilla kylmällä kelillä.

Kaikille lumilaaduille soveltuvien LF-nestemäisten luistojen käyttö on nopeaa ja helppoa. Voiteet pohjau-
tuvat kilpahiihdossa käytettäviin raaka-aineisiin, jotka antavat niille erinomaiset luisto-ominaisuudet ja hy-
vän kulutuskestävyyden.

341-LABA ALPINE BASE
Fluorattu pohjavoide alppisuksille. Nestemäinen 
pohjuste ei tarvitse lämpökäsittelyä ja sitä voidaan 
käyttää sekä muiden nestemäisten tuotteiden että 
perinteisten vahojen alla.
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341-LGWW GW WET +10/-1°C
Kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nollake-
leihin.

341-LGWM GW MID 0/-5°C
Kostealla alustalla, erityisesti uudella lumella.

341-LGWCGW COLD -2/-15°C
Kaikilla lumilaaduilla kylmällä kelillä, erityisesti uudel-
la lumella

341-LGWPGW POLAR -2/-20°C
Kaikilla lumilaaduilla kylmällä ja karkealla kelillä.
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GW-nestemäiset luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettäviin fluorittomiin raaka-aineisiin sekä korkealuok-
kaisiin liuottimiin, jolloin voiteeseen saadaan erinomainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys. Parhaimmillaan 
käytettynä nestemäisen GW-pohjavoiteen kanssa.

Pakkauskoko: 80ML

341-LGWBA GW BASE
Fluoriton nestemäinen pohjavoide sisältää korkea-
laatuisia polyeteeni vahoja, jotka muodostavat ko-
van, likaa ja vettä hylkivän kalvon suksen pohjan pin-
taan nestemäisen tai perinteisen parafiinin alle.

NESTEMÄISTEN LUISTOJEN KÄYTTÖOHJE:

• Puhdista luistopinnat huolellisesti Clean&Glide 
puhdistusnesteellä.

• Ravista pulloa huolellisesti.

• Paina sientä suksen pohjaa vasten ja purista pul-
loa kevyesti, jolloin pullon venttiili aukeaa ja voide 
pääsee valumaan sieneen.

• Levitä voidetta reiluhko kerros suksen luistopin-
noille.

• Anna suksen kuivua täydellisesti.

• Harjaa huolellisesti nylonharjalla.

• Harjaa huolellisesti nylonharjalla.

Vinkit luistovoitelun kulutuskeston ja luistoherkkyyden parantamiseksi:

Vinkki 1. Kiinnitä kuivunut voide hiertäen luonnonkorkilla, voit käyttää myös rotokorkkia. Korkkaus lisää voi-
teen kulutuskestävyyttä tuntuvasti. Harjaa suksi nylonharjalla huolellisesi, käytä tarvittaessa ensin kevyesti 
hienojouhista metalliharjaa.

Vinkki 2. Lisää 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.

NESTEMÄISTEN POHJAVOITEIDEN KÄYTTÖOHJE:
Katso nestemäisten luistojen käyttöohjeet alla

• Ravista pulloa huolellisesti

• Levitä reilu kerros edestakaisin liikkein luistopinnoille. Huolehdi, että pohjustetta levittyy kaikkialle.

• Anna kuivua täydellisesti. Mitä pitempään vaha saa imeytyä, sitä kestävämmän pinnan se muodostaa.

• Harjaa pohjat huolellisesti nylon harjalla. Mitä tarkemmin harjaat, sitä parempi lopputulos.

• Levitä kelin mukainen luistovoide alusvoiteen päälle.

• Sukset ovat valmiit hiihtoon.
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313-LCGCZ CLEAN & GLIDE
Puhdistus ja hoitoaine suomu- ja pitopohjasuksille. Suositellaan käytettäväksi aina kun lumi on likaista ja märkää.

CLEAN & GLIDE käyttöohje:
• Ravista pulloa ja puhdista suksen pohjat huolellisesti Clean & Glidella. 

• Anna kuivua noin 2 minuuttia.

• Harjaa pohjat nylonharjalla kiiltäväksi.

• Puhdista likaantunut pohja Clean & Glidella tarvittaessa aina lenkin päätteeksi.

341-LAICZ ANTI-ICE +2/-5°C
Jäätymistä estävä hoitoaine suomu- ja pitopohjasuksille. Suositellaan käytettäväksi aina uudella kostealla lu-
mella kun ilman lämpötila on lähellä 0 ºC.

ANTI-ICE käyttöohje:
• Puhdista suksen pohjat huolellisesti Clean & Glide puhdistusaineella.

• Ravista, levitä ohut tasainen kalvo kärjestä kantaan.

• Anna kuivua noin 5-10 minuuttia.

• Vähentää jäätymisriskiä uudelle ja nuoska lumella.

• Huom! Kun lämpötila kohoaa nollaan tai on sitä lämpimämpi, voiteluvapaat sukset ovat parhaimmillaan 
ilman käsittelyä.

341-LGGCZ GRIP & GLIDE -2/-20°C
Pito ja luisto samassa tuotteessa suomu- ja pitopohjasuksille kylmissä olosuhteissa. Monet muistavat vielä 
ajan, jolloin hiihdettiin puusuksilla ja voiteluun riitti yksi purkki kärjestä kantaan. Suksen toimivuus pakkaske-
leillä oli silti hyvä, eikä erillisiä luisto- tai pitovoiteita tarvittu. Vauhdin GRIP & GLIDE on kehitetty samoja pe-
riaatteita kunnioittaen. Suksi sekä luistaa että pitää miellyttävästi. Koko pohjan voitelu poistaa myös liian jäy-
kästä tai löysästä suksesta johtuvat voiteluongelmat.

GRIP & GLIDE käyttöohje, kun lämpötila on -1°C tai kylmempi:
• Puhdista suksen pohjat huolellisesti Clean & Glide puhdistusaineella. 

• Ravista, levitä ohut kerros kärjestä kantaan.

• Lisää suksen keskialueelle toinen ohut kerros.

• Anna kuivua noin 15 minuuttia.

• Seuraavilla hiihtokerroilla lisää voidetta ohuina kerroksina tarpeen mukaan.

• Puhdista likaantunut pohja tarvittaessa Vauhdin Clean & Glide puhdistusaineella.

• Parantaa suomu- ja pitopohjasuksien pito- ja luisto-ominaisuuksia sekä vähentää jäätymisriskiä.

• Huom! Kun lämpötila kohoaa nollaan tai on sitä lämpimämpi, voiteluvapaat sukset ovat parhaimmillaan il-
man käsittelyä. Poista silloin Grip & Glide suksen pohjasta Vauhdin voiteenpoistonesteellä
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Crown & Zero suksien hoitoaineet ovat kehitet-
ty erityisesti suomu- ja pitopohjasuksien huoltoon. 
Sarjasta löytyy tuote jokaiselle kelialueelle ja ne 
ovat helppokäyttöisiä ja ne eivät sisällä fluoria.
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341-LGSBAS GS BASE SUPER
Nestemäinen pohjavoide.
Kestävä joka kelin nestemäinen pohjavoide. Käytä 
pohjavoiteena kaikille muille pitovoiteille.

341-LGSV GS VIOLET -1/-7°C
Nestemäinen pitovoide uudelle ja hienojakoiselle 
luonnonlumelle leudoissa talvikeleissä.

341-LGSC GS CARROT -2/-20°C
Nestemäinen pitovoide kylmiin pakkaskeleihin, eri-
tyisesti vanhalle ja tykkilumelle.

341-LKSBA KS BASE
Nestemäinen pohjaliisteri.
Joka kelin nestemäinen pohjaliisteri. Käytä pohja-
voiteena muille pitovoiteille ja liistereille.

341-LKSU KS UNIVERSAL +10/-1°C
Universaali nestemäinen liisteri laajalla keliolosuh-
teella märältä kosteisiin nollakeleihin.

Nestemäiset pitovoiteet ovat kaikille lumilaaduille ja ne on helppo levittää suksen pohjaan ilman työkalu-
ja. Saat ohuen ja tasaisen kerroksen helposti sienellä ja voiteet ovat erittäin kulutuskestäviä. Levitä ja anna kui-
vua täydellisesti.

Pakkauskoko: 80ML Pakkauskoko: 80ML

NESTEMÄISTEN PITOVOITEIDEN KÄYTTÖOHJEET:

Laita aina ensin keliin soveltuvaa nestemäistä pohjavoidetta

• Ravista pulloa muutaman sekunnin ajan.

• Paina sientä suksen pohjaa vasten ja purista pulloa kevyesti, jolloin pullon venttiili aukeaa ja voide pää-
see valumaan sieneen.

• Levitä ohut tasainen kerros suksen pitoalueelle. Anna kuivua täydellisesti, vähintään 30 min.

• Kun pohjavoide on kuivunut, lisää nestemäistä pitovoidetta pitoalueelle ja anna kuivua täydellisesti. 

• Voit lisätä tarvittaessa toisen kerroksen, kun ensimmäinen kerros on hieman kuivahtanut. Voitelua ei tarvit-
se tasoittaa. HUOM! Kun lisäät useamman kerroksen voidetta kuivumisaika pitenee.

• Jäähdytä sukset ulkona ennen hiihtoa.

Voit pinnoittaa nestemäiset pitovoiteet perinteisillä purkki- tai liisterivoiteilla, mutta älä lisää nestemäisiä pi-
tovoiteita perinteisten pitovoiteiden päälle!
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341-QSCSKIN SKI CLEANER
Ainutlaatuinen koostumus puhdistaa pitokarvan te-
hokkaasti latu-urasta tarttuneista epäpuhtauksista, 
kuten suksivoiteista.

KÄYTTÖOHJE SKIN SKI CLEANER:

• Ravista pulloa huolellisesti.

• Levitä puhdistusaine skin-suksien pitokarva 
-alueelle.

• Pyyhkäise puhtaaksi kuituliinan avulla.

341-QHFSCHF SKIN SKI CARE RED

 +10/-5°C
Ainutlaatuinen koostumus parantaa pitokarvan luis-
to-ominaisuuksia pitoa heikentämättä vesikeleillä ja 
nollakelissä. Käsittely vähentää likaantumista ja es-
tää jäätymistä.

341-QHFSCBHF SKIN SKI CARE BLUE

 -5/-20°C
Ainutlaatuinen koostumus parantaa pitokarvan luis-
to-ominaisuuksia pitoa heikentämättä kylmällä ja 
kuivalla lumella.

Vauhdin patentoidut Skin-suksien puhdistus- ja käsittelyaineet on kehitetty erityisesti skin-suksien pito-
karva-alueen puhdistukseen ja ylläpitoon. Ainutlaatuiset koostumukset eivät sisällä hiilivetyliuottimia, jotka 
pienenäkin pitoisuutena liuottavat liimaa, jolla pitokarva-alue on kiinnitetty suksen runkoon. Pitokarva-alu-
een säännöllinen puhdistus ja hoito takaavat suksen toiminnan ja pidentävät suksien käyttöikää.

367-GTR GT PUNAINEN +1/-1°C 
Toimii uudella lumella pakkaukseen merkityllä keli-
alueella. Jos lumi on vanhaa tai karkeaa ja latu paljon 
hiihdetty, kelialue jatkuu noin -3 asteeseen.

367-GTP GT PINKKI 0/-4°C
Optimaalinen lämpötila-alue GT PUNAISEN ja GT 
PORKKANAN välissä. Erityisesti uudelle lumelle, 
mutta myös liisterivoiteiden pinnoitteena sekalu-
mella.

367- GTC GT PORKKANA -1/-6°C
Kuntohiihtäjän yleispitovoide leudoille pakkaskeleil-
le. Helposti levittyvä ja hyvin kulutusta kestävä pito-
voide toimii erittäin laajalla kelialueella. Jos latu on 
kova ja lumi muutaman päivän vanhaa hyvä käyttö-
alue on -1° aina -12 asteeseen saakka.

367- GTG GT VIHREÄ -6/-20°C 
Pakkaskelien yleispitovoide kaikille lumilaaduille.

Tervapitovoiteiden yhtenä raaka-aineena käytetään suomalaisesta männystä valmistettua hautatervaa. Ter-
va antaa voiteelle miellyttävän tuoksun lisäksi myös laajan toiminta-alueen ja helpommat voiteluominaisuu-
det. Tervapidot ovat erityisen sopivia kuntoilijoille, joskin niiden ominaisuudet riittävät hyvin myös vaativam-
millekin kilpahiihtäjille

357-GSR GS PUNAINEN  +1/-2°C
Alumiinia sisältävä GS punainen pitovoide kaikille 
lumilaaduille. Voitele ohuina kerroksina. Vanhalla lu-
mella kelialue ulottuu noin -3°C saakka.

357- GSC GS PORKKANA -1/-6°C 
Erittäin laajalla kelialueella toimiva pitovoide. Keli-
alue ulottuu vanhalla lumella noin -12 asteeseen. 
Voitele -1/-2°C lämpötiloissa alle yksi kerros punais-
ta pitovoidetta.

357- GSBGS SININEN -5/-15°C
Pakkaskelien yleispitovoide joko yksistään käytetty-
nä tai ”Porkkanan” pinnoittamiseen -8°C ja sitä kyl-
memmissä olosuhteissa.

Peruspitovoidesarja kaikille lumilaaduille. Helposti levittyvät ja hyvin pohjassa pysyvät pitovoiteet kilpai-
lu- ja harrastekäyttöön. 

Pakkauskoko: 45G
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357- GSG GS VIHREÄ                  -10/-30°C 
Kireiden pakkaskelien pitovoide. Voide on tarkoi-
tettu pehmeämpien, Porkkana tai Sininen, pitovoi-
teiden pinnoittamiseen pakkasen ollessa enemmän 
kuin -10°C. Voide antaa voiteluun liukkautta, alla ole-
va pehmeämpi pitovoidekerros taas voitelussa tarvit-
tavan hyvän pidon.

357-GSBA GS POHJAVOIDE AT
Soveltuu käytettäväksi alusvoiteena myös uuden lu-
men keleissa. Hyvä kulutuskestävyys ja erinomaiset 
luisto-ominaisuudet. Voitelu myös kylmänä ilman 
raudoitusta.

357-GSBAS GS POHJAVOIDE SUPER
Erinomainen kulutuskestävyys. Voideltava raudoit-
tamalla. Käytä Pohjavoide Superia alusvoiteena kar-
keilla ja kuluttavilla lumilla, myös nollakeleissä koste-
alla uudella- tai tykkilumella.

KÄYTTÖOHJE HF SKIN SKI CARE:

• Puhdista pitokarva-alue Vauhti Skin Ski Cleaner 
puhdistusaineella.

• Ravista pulloa huolellisesti suutin alaspäin.

• Purista pulloa pullon suuttimen ollessa painettu-
na suksen pohjaa vasten. Näin levityssieni kostuu 
hoitoaineesta.

• Levitä hoitoainetta huolellisesti edestakaisella ve-
dolla koko pitokarva-alueelle. Edestakainen liike 
levittää hoitoaineen tasaisesti.

Pakkauskoko: 45G

Pakkauskoko: 80ML
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GF-sarjan fluoripitovoiteiden erinomainen toiminta perustuu lämpötiloihin tarkasti reagoiviin raaka-aine-
seoksiin. Tämän ansiosta nollakelien voiteen jäätymisriski on merkittävästi muita pitovoiteita pienempi ja pi-
to-ominaisuudet kaikissa sarjan tuotteissa huippu luokkaa. GF-sarjan pitovoiteiden käyttöalue on laaja, jon-
ka vuoksi ne ovat hyvä valinta myös kuntohiihtäjille.

347-GFR GF PUNAINEN +2/-1°C 
Nollakelien erikoisvoide. Parhaimmillaan kostealla 
liipalla tai vaihtelevissa, ongelmallisissa nollakelin 
olosuhteissa - kaikilla lumilaaduilla. Punaisella voit 
pinnoittaa liistereitä ja se soveltuu myös sekoitetta-
vaksi muihin pitovoiteisiin.

347-GFS GF HOPEA +1/-4°C
Erittäin laajalla kelialueella toimiva alumiinia sisältä-
vä pitovoide. Soveltuu sitkeänä voiteena hyvin esim. 
Punaisen alusvoiteeksi. Erinomainen voide olosuh-
teisiin, joissa lumen lämpötila vaihtelee selkeästi nol-
lan molemmin puolin. Voidaan käyttää vanhalla lu-
mella jopa -4°C pakkaskeleissä.

347-GFP GF PINKKI  0/-5°C
Erikoistuote uudelle lumelle. Parhaimmillaan kuival-
la ja vaihtelevalla uudella lumella. Pehmeämpi koos-
tumus kuin GF VIOLETISSA antaa paremmat pito-
ominaisuudet pehmeällä latu-uralla.

347-GFV GF VIOLETTI -1/-7°C 
Uuden ja hienorakeisen lumen leutoihin pakkaske-
leihin kehitetty voide. Tällä pitovoiteella voitat vaike-
at uuden lumen ”violetin” kelialueen kelit. GF viole-
tin pito-ominaisuus alkaa terävänä jo noin -0,5/-1°C 
ja sen luisto-ominaisuus on erinomainen uudella lu-
mella -5°C ja vanhalla lumella -10°C saakka. Paran-
tuneen luisto-ominaisuuden huomaat selkeimmin 
-2°C ja sitä kylmemmissä olosuhteissa.

Ei jäätymisriskiä millään lumilaadulla. Parhaimmil-
laan olosuhteissa, joissa ladun matalimmilla osilla on 
nollakeli ja korkeimmilla alueilla selkeästi pakkasta.

47-GFC GF PORKKANA -2/-12°C 
Sitkeä, erittäin hyvin pohjassa pysyvä yleisvoide pak-
kaskeleille. Parhaimmillaan vanhalla tai karkealla lu-
mella. Pitoalue alkaa noin -2°C ja ulottuu vanhalla 
lumella, kiinteällä ladulla noin -12°C saakka. Toimii 
sekä yksistään käytettynä että yhdessä muiden GF-
pitovoiteiden kanssa. Loistava valinta myös kaikkien 
muiden GF-voiteiden alusvoiteeksi. Erittäin hyvä ku-
lutuskestävyys. Huom! GF Porkkana on nimenomaan 
vanhojen ja karkeiden lumien voide. Uudella lumel-
la, -2/-5°C, suosittelemme pitovoitelun pintavoiteek-
si juuri näihin olosuhteisiin kehitettyä GF Violettia.

47-GFB GF SININEN  -3/-10°C
GF Porkkana-pitovoiteen rinnakkaisvoide. Käytä sil-
loin kun lumi on liian hienorakeista GF Porkkana-
pidolle. Parhaimmillaan hienorakeisilla ja vanhoil-
la lumilla, myös karkealla lumella parantamaan alla 
olevien sitkeiden pitovoiteiden luistoa. Toimii erit-
täin laajalla kelialueella, vanhalla lumella kelialue 
ulottuu lähes -20°C saakka.

47-GFG GF VIHREÄ -4/-20°C 
Pakkaskelien yleisvoide. Voiteen käyttöalue alkaa 
noin -6°C pakkasasteissa ja ulottuu vanhalla lumel-
la aina -20°C saakka. Soveltuu kaikille lumilaaduille. 
Jos haluat maksimoida voitelun kulutuskestävyyden 
ja pito-ominaisuudet, käytä alusvoiteena GF Pork-
kanaa.

Pakkauskoko: 45G
G
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+3 C tai lämpimämpi Märkä, uusi tai 
hienorakeinen lumi

Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys. 

Lisää ohut kerros KF Violet-liisteriä, hyvä jäähdytys. 

Lisää ohut kerros KF Universal-liisteriä. 

Lisää kerros KF Red-liisteriä, jäähdytä. Voit säätää KF Red-liisterin määrää olosuhteen mukaan. 

Pinnoita FC Pitopulverilla. HUOM! Pitkille matkoille jätä pinnoittamatta! 

+3 C tai lämpimämpi Vanhan tai karkean lumen 
vesikeli.

Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KF Violet-liisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KF Universal-liisteriä.

Lisää kerros KF Red-liisteriä, jäähdytä.

HUOM! Älä pinnoita liisteriä vaan anna sen jäähtyä ja jähmettyä.

+3/+1 C Räntäsade tai vanha tai 
tykkilumi

Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KF Violet-liisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KF Universal-liisteriä.

Lisää kerros KF Red-liisteriä, jäähdytä.

Pintaan GF Red-purkkivoide, tasoitus peukalolla työntäen.

Pinnoitus FC Pitopulverilla tai FC Mid nesteellä. HUOM! Pitkille matkoille jätä pinnoittamatta!

+1/0 C Nuoskalumi Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KF Violet-liisteriä, jonka sekaan tippoja KF Universal-liisteriä hyvä jäähdytys.

Lisää pintaan 1-2 ohutta kerrosta GF Red-purkkivoidetta, tasoitus peukalolla.

Pinnoitus FC Mid nesteellä. HUOM! Pitkille matkoille jätä pinnoittamatta!

+1/0 C Vanha tai tykkilumi Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KF Violet-liisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KF Universal-liisteriä.

Pinnoita FC Pitopulverilla. HUOM! Pitkille matkoille jätä pinnoittamatta!

-1/-2 C Uusi lumi Raudoita ohut kerros GS Base Super-pohjavoidetta, anna jäähtyä hieman.

Lisää 1-2 ohutta kerrosta GF Silver-purkkivoidetta, tasoita peukalolla ja anna jäähtyä.

Lisää 2-4 kerrosta GF Pink-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

-1/-2 C Vanha karkea tai tykkilumi Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää 2-3 kerrosta GF Silver-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla. Jos lumi on kosteaa:

Lisää 1-2 kerrosta GF Red-purkkivoidetta pohjaliisterin päälle, tasoita ja anna jäähtyä.

Lisää 2-3 kerrosta GF Silver-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

-2/-7 C Uusi lumi Raudoita ohut kerros GS Base AT-pohjavoidetta, hyvä jäähdytys.

Lisää 2-4 kerrosta GF Pink-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

Muuttuneella hienojakoisella lumella käytä pohjavoiteena GS Base Superia.

-2/-7 C Vanha, karkea tai 
tykkilumi

Raudoita ohut kerros GS Base Super-pohjavoidetta, anna jäähtyä hieman.

Lisää kerros GF Violet-purkkivoidetta, tasoita ja anna jäähtyä.

Lisää toinen kerros GF Violet-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

Lisää 2-3 ohutta kerrosta GF Carrot-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

-6/-12 C Uusi lumi Raudoita ohut kerros GS Base AT-pohjavoidetta, anna hieman jäähtyä.

Lisää kerros GF Carrot-purkkivoidetta, tasoita ja anna jäähtyä.

Lisää hyvin jäähtyneeseen sukseen 2-3 kerrosta GF Blue-purkkivoidetta.

-12/-20 C Uusi lumi Raudoita ohut kerros GS Base AT-pohjavoidetta, anna hieman jäähtyä.

Lisää vielä lämpimän pohjavoiteen sekaan GF Blue-purkkivoidetta, tasoita ja anna jäähtyä.

Lisää toinen kerros GF Blue-purkkivoidetta ja tasoita synteettisellä korkilla.

Lisää ohut kerros GF Green-purkkivoidetta ja tasoita synteettisellä korkilla.

-7/-20 C Vanha,karkea tai tykkilumi Raudoita ohut kerros GS Base Super-pohjavoidetta, anna hieman jäähtyä.

Lisää vielä hieman lämpimän pohjavoiteen sekaan GF Carrot-purkkivoidetta, tasoita ja anna 
jäähtyä.

Lisää jäähtyneeseen pintaan 2 kerrosta GF Blue-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

Lisää pintaan vielä kerros GF Green purkkivoidetta.

Satava märkä lumi

Sekoita ja lisää kerros KF-Universal ja KF Red liisteriä 50/50
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82-K690KF BASE  +10/-20°C 
Alusliisteri kaikille liistereille, karkeilla keleillä myös 
pitovoiteille. Ei pito-ominaisuutta, liukas alusvoide 
joka sitkeytensä vuoksi varmistaa päälle tulevien voi-
teiden täsmällisen paikallaan pysyvyyden ja mak-
simaalisen kulutuskestävyyden. Käytä alimmaisena 
kerroksena K-liistereitä tai muita liistereitä käytettä-
essä.

82-K698KF PUNAINEN +10/0°C
Vesikelien erikoisliisteri. Erinomainen pito- ja luisto-
ominaisuus myös silloin kun lumi on läpimärkää. Voi-
teella on helppo lisätä KF-Universal Goldin pitoa li-
säämällä muutama tippa punaista joukkoon.

82-K694KF VIOLETTI +2/-10°C
Karkean lumen vesikeleille ja karkeille keleille sil-
loin, kun lämpötila vaihtelee nollan molemmin puo-
lin. Erinomainen liisteri olosuhteisiin, joissa on tykki- 
ja luonnonlunta sekaisin. Kestää ohuena kerroksena 
voideltuna myös kuivahkoa uutta lunta. Kelialue ulot-
tuu karkealla lumella aina -10°C saakka.

82-K692KF SININEN +1/-15°C 
Karkeille keleille sekä kostealle, karkealle lumelle 
ja tykkilumelle. Erinomainen KF-Violetti- ja KF-Uni-
versal-liisterin alusvoide vesikeleillä. Soveltuu hyvin 
myös GF-pitojen alusvoiteeksi nollakeleillä. Selvästi 
pitävämpi kuin normaali sininen liisteri. 

82-K696KF UNIVERSAL  +10/-7°C
Kaikille lumilaaduille vesikeleistä vaihteleviin nol-
lakeleihin. Erinomainen kosteiden liippakelien voi-
de yhdessä GF-pitovoiteiden kanssa. Kelialue ulot-
tuu karkealla lumella aina -7°C saakka. Lisäaineena 
käytetyt alumiini ja terva laajentavat liisterin käyttö-
aluetta ja pitävät liisteripinnan elastisena silloin, kun 
lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Kestää 
myös hyvin uutta lunta, ja matala jäätymisriski.

Pakkauskoko: 60G

24(29)

+3 C tai lämpimämpi Märkä, uusi tai 
hienorakeinen lumi

Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Violet-liisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Universal-liisteriä.

Lisää kerros KS Red-liisteriä, jäähdytä.

Voit säätää KS Red-liisterin määrää olosuhteen mukaan.

+3 C tai lämpimämpi Vanhan tai karkean 
lumen vesikeli.

Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Violet-liisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Universal-liisteriä.

Lisää kerros KS Red-liisteriä, jäähdytä.

+3/+1 C Räntäsade tai vanha tai 
tykkilumi

Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Violet-liisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Universal-liisteriä.

Lisää kerros KS Red-liisteriä, jäähdytä.

Lisää pintaan GT Red-purkkivoide, tasoitus peukalolla työntäen.

+1/0 C Nuoskalumi Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Violet-liisteriä, jonka sekaan tippoja KS Universal-liisteriä hyvä jäähdytys.

Lisää pintaan 1-2 ohutta kerrosta GT Red-purkkivoidetta, tasoitus peukalolla.

+1/0 C Vanha tai tykkilumi Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Violet-liisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää ohut kerros KS Universal-liisteriä.

-1/-2 C Uusi lumi Raudoita ohut kerros GS Base Super-pohjavoidetta, anna jäähtyä hieman.

Lisää 1-2 ohutta kerrosta GS Red-purkkivoidetta, tasoita peukalolla ja anna jäähtyä.

Lisää 1-2 kerrosta GT Pink-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

-1/-2 C Vanha karkea tai 
tykkilumi

Laita ohut ja tasainen kerros KF Base-pohjaliisteriä, hyvä jäähdytys.

Lisää 2-3 kerrosta GS Red-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

-2/-7 C Uusi lumi Raudoita ohut kerros GS Base AT-pohjavoidetta, hyvä jäähdytys.

Lisää kerros GS Carrot-purkkivoidetta.

Lisää 2-4 kerrosta GT Pink-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

-2/-7 C Vanha, karkea tai
tykkilumi

Raudoita ohut kerros GS Base Super-pohjavoidetta, anna jäähtyä hieman.

Lisää kerros hieman lämpimän pohjavoiteen pintaan GS Carrot-purkkivoidetta, tasoita ja anna 
jäähtyä.

Lisää 2-3 ohutta kerrosta GS Carrot-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä korkilla.

-6/-12 C Uusi lumi Raudoita ohut kerros GS Base AT-pohjavoidetta, anna hieman jäähtyä.

Lisää kerros GT Pink-purkkivoidetta, tasoita ja anna jäähtyä.

Lisää hyvin jäähtyneeseen sukseen 2-3 kerrosta GT Carrot-purkkivoidetta.

-12/-20 C Uusi lumi Raudoita ohut kerros GS Base AT-pohjavoidetta, anna hieman jäähtyä.

Lisää vielä lämpimän pohjavoiteen sekaan GT Carrot-purkkivoidetta, tasoita ja anna jäähtyä.

Lisää toinen kerros GT Carrot-purkkivoidetta ja tasoita synteettisellä korkilla.

Lisää ohut kerros GT Green-purkkivoidetta ja tasoita synteettisellä korkilla.

-7/-20 C Vanha,karkea tai 
tykkilumi

Raudoita ohut kerros GS Base Super-pohjavoidetta, anna hieman jäähtyä.

Lisää vielä hieman lämpimän pohjavoiteen sekaan GS Carrot-purkkivoidetta, tasoita ja anna 
jäähtyä. Lisää jäähtyneeseen pintaan 2 kerrosta GS Blue-purkkivoidetta, tasoita synteettisellä 
korkilla. Lisää pintaan vielä kerros GS Green purkkivoidetta.
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IT CLEAN & GLIDE
PAKKAUSKOOT 80 JA 500 ML sekä WIPE -kertakäyt-
töpyyhe

Clean & Glide on tehokas puhdistus- ja huoltoaine 
luistopinnoille. Se puhdistaa luistopinnat tehokkaasti 
ja huoltaa suksen pohjaa jättäen pintaan liukkaan ja 
kovan fluoripinnoitteen. Aloita uusi luistovoitelu aina 
puhdistamalla pohjat Clean & Glidella. Tämä paran-
taa tulevien luistovoiteiden toimintaa, sillä vahat ja 
fluorituotteet kiinnittyvät vain puhtaisiin pohjiin. Sa-
malla ehkäistään pohjassa olevan hidastavan lian se-
koittuminen uuteen voiteluun.

Saatavina myös kertakäyttöpyyhkeenä, Clean & Gli-
de Wipe. Käsittelyn taskuun sopivalla Clean & Glide 
Wipella voit tehdä myös kesken lenkin ja jatkaa hiih-
tämistä puhtailla pohjilla ilman uutta voitelua.

CLEAN & GLIDE FLUOR FREE
PAKKAUSKOKO 80 ML

Clean & Glide FF on tehokas fluoriton puhdistus- ja 
huoltoaine luistopinnoille. Se puhdistaa luistopinnat 
tehokkaasti ja huoltaa suksen pohjaa jättäen pintaan 
liukkaan ja kovan vahakerroksen.

VOITEENPOISTOAINE
PAKKAUSKOOT: 80, 500 JA 1000ML

• Vanhojen pitovoiteiden ja likaantuneiden pohjien 
puhdistukseen.

• Vauhti voiteenpoistoaine soveltuu erittäin hyvin pi-
topohjasuksien (zero) pitoalueen puhdistukseen.

Ohessa vinkkejä liisterikerroksen paksuutta määriteltäessä
Uusi lumi: aina ohut ja tasainen liisterikerros.

Hienorakeinen lumi: ohut tasainen liisterikerros.

Vanha rakeinen lumi: kohtalainen liisterikerros; jos latu on pehmeä, voit lisätä liisterikerroksen paksuutta.

Karkea jäinen lumi: kohtalainen liisterikerros, joka pinnoitetaan ohuella purkkivoidekerroksella.

375-KSR KS RED  +10/+2°C 
Lievästi karkean ja uuden lumen vesikeleille.

375-KSV KS VIOLET  +1/-10°C
Karkeille vesikeleille yli ja alle nollan.

375-KSB KS BLUE  0/-15°C 
Karkeille jääkeleille. Soveltuu erinomaisesti myös pitovoiteiden alusvoiteeksi karkealla jäisellä lumella.

375-KSUKS UNIVERSAL +4/-7°C
Karkean lumen vesikeleille ja karkeille vaihteleville keleille.

Pakkauskoko: 60G
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Käyttöohje:
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. Ravista huolellisesti.

• Levitä Vauhti-kiillotusliinaan.

• Pyyhkäise pohjat puhtaaksi.

• Harjaa nylonharjalla 1-2 min kuluttua.
Liistereiden käyttöohje:
• Puhdista ja karhenna pitoalue huolellisesti.

• Laita ohut kerros pohjaliisteria. Tasoita tasaiseksi synteettisen korkin tai peukalon avulla. Anna jäähtyä.

• Lisää jäähtyneen pohjavoiteen päälle ohut kerros kelin mukaista liisteriä, tasoita peukalolla ja anna jäähtyä.
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100-00810
AKRYYLISIKLI 
3MM

100-00820
AKRYYLISIKLI
5MM

100-00830
AKRYYLISIKLI 
VIISTO, 5MM 

SIKLIT

LIINAT

KUVIOINTILAITE

100-00840
LUMILAUTASIKLI

100-00870
OLASPUIKKO

110-00960
KIILLOTUSLIINA 
20M 

• Nukkaamaton liina kiillo-
tukseen, puhdistukseen 
yms. riittoisa, 20m tai 10m 
katkaisureiät.

105-00924
HIEKKAPAPERI #80, 3KPL
Pitopohjasuksiin vesikelillä.

105-00921
HIEKKAPAPERI #100, 3KPL
Pitopohjasuksiin pakkaskelillä ja voidel-
taviin suksiin vesikelillä.

105-00922
HIEKKAPAPERI #120, 3KPL
Voideltaviin suksiin pakkaskelillä.

105-00911
SYNTEETTINEN KORKKI
HIEKKAPAPERILLA

KORKIT

105-00920 
LUONNONKORKKI
Erilaisten luistopinnoitteiden ja 
nestemäistenvoiteiden kiinnittämi-
seen hiertämällä.

105-00910
SYNTEETTINEN KORKKI
Pitovoiteiden tasoitukseen.

• pitoalueen karhentamiseen 
niin pitopohjasuksien kuin voi-
deltavien suksien.

110-00970
TEFLON LIINA

110-00950
HIOMAKUITU

130-01370 
ISO VOIDEPAKKI

115-01010
NYLONHARJA
PIENI

115-01020
NYLONHARJA
SUURI

115-01025
NYLON 
VIIMEISTELY- 
HARJA

115-01035
NYLON/ 
MESSINKI-
HARJA

115-01040
PULVERIHARJA /
HEVOSENJOUHI
HARJA

115-01050
NYLON/
MESSINKIHARJA

115-01060
METALLIHARJA

115-01015
NYLON/
LUONNONKORKKI

115-01070
ROTOHARJA/
NYLON

115-01070
ROTOHARJA/
NYLON

115-01070
ROTOHARJA/
NYLON

115-01071
ROTOHARJA/
KORKKI

115-01071
ROTOHARJA/
KORKKI

115-01072
ROTOHARJA/
HEVOSENJOUHI

115-01072
ROTOHARJA/
HEVOSENJOUHI

HARJAT

2000-ABHH
ALPPI OVAALIHARJA/
HEVOSENJOUHI/MIX

2000-ABN
ALPPI OVAALIHARJA/
NYLON

115-01703
ROTOAKSELI/
100MM

115-01704
ROTOAKSELI/
140MM
115-01704
ROTOAKSELI
COMBI / 200MM

2000-ABM
ALPPI OVAALIHARJA/
METALLI

130-01611
VOITELUESSU
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130-8001
NORDIC SHARP KUVIOINTILAITE

130-8003
URITUSRULLA 
KUVIOINTILAITTEESEEN
KUVIO LINEAR MEDIUM
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130-01510
SKI CLIPS

130-01511
SKI HOLDER

130-01512 
SKI CLIPS
ALPPISUKSILLE

SUKSENPIDIKKEET

130-01527
VAUHTI 
SELKÄREPPU

130-01525
JUOMAVYÖ 
PULLOLLA

130-01523
THERMO-
JUOMAVYÖ

130-01535
SKI HARNESS

130-01537
SUKSIPUSSI
KOLMELLE PARILLE

130-01537
SUKSIPUSSI
ALPPISUKSILLE

130-01533
VAUHTI 
SELKÄREPPU / 
ISO

130-01529
VAUHTI LAUKKU

130-01531
VAUHTI 
MATKALAUKKU

REPUT & LAUKUT

400-VVT10 
VOITELUTELINE YHDELLÄ 
PROFIILILLA

400-VVT10 
VOITELUTELINE YHDELLÄ 
PROFIILILLA

VOITELUTELINE

2000-10100 TIMANTTIVIILA L=100mm Karkeus=100 extra karkea
2000-10200 TIMANTTIVIILA L=100mm Karkeus=200 karkea
2000-10400 TIMANTTIVIILA L=100mm Karkeus=400 medium
2000-10600 TIMANTTIVIILA L=100mm Karkeus=600 hieno
2000-11000 TIMANTTIVIILA L=100mm Karkeus=1000 extra hieno

2000-87010010 PRO RS VIILA L=100mm Z/cm=210 karkea
2000-87010013 PRO RS VIILA L=100mm Z/cm=213 medium
2000-87010016 PRO RS VIILA L=100mm Z/cm=216 hieno

2000-810100 RACE VIILA L=100mm TPI=13 medium
2000-817813 PROFES. VIILA Kromi L=200mm Z/cm=13 karkea
2000-817816 PROFES. VIILA Kromi L=200mm Z/cm=16 medium
2000-824620 PROFES. VIILA Kromi L=150mm Z/cm=20 hieno

2000-82512013 CARVING FILE Kromi L=120mm Z/cm=13 karkea
2000-82512016 CARVING FILE Kromi L=120mm Z/cm=16 medium
2000-82512020 CARVING FILE Kromi L=120mm Z/cm=20 hieno

2000-8161008 SUPERCROSS VIILA L=100mm Z/cm=8 extra karkea
2000-54130001 SUPERCROSS VIILA L=300mm TPI=9 extra karkea

2000-FB910 VIILAHARJA

VIILAT

2000-3062
KIINTEÄ VIILATUKI
ALUMIINI 88°

2000-3063
KIINTEÄ VIILATUKI
ALUMIINI 87°

2000-3090
VIILAPURISTIN

2000-3071
VIILAOHJAIN
POHJAPUOLELLE
SÄÄDETTÄVÄ 0,5°–1,5°

2000-4002N
EASY SHARP (BASIC) 
KANTINTEROITIN
SISÄLTÄÄ VIILAN JA TRIZACT 
HIOMALEVYN

2000-TPA
TEIPPI

2000-RB
KUMINAUHAT

2000-11000
TIMANTTIVIILA
#1000

A
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P
IT

A
R

V
IK

K
E

E
T

2000-5005N
PRO SHARP 
APUKANTINPOISTAJA

2000-5120
VARATERÄ STANDARD

2000-5125
VARATERÄ R3

2000-5130
VARATERÄ PYÖREÄ

2000-1070
SKI VISE RACE

2000-690
SKI VISE QUICK

2000-5002
ERGO SHARP

2000-3004
SHARP SIDEWALL
PLANNER

2000-3091
RACING FILE 
CLAMP

2000-5006
RACING SHARP
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400-670
SKI VICE 
NORDIC

400-670
SKI VICE 
NORDIC

400-670
SKI VICE 
NORDIC

VOITELURAUDAT

119-V1000

PROFESSIONAL
119-V1600

RACING-DIGITAALI
119-V1400

ECONOMY
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CARBON
COMPENSATION

MULLISTAVA UUSI 
FLUORIVAPAA 
SUKSIVOIDE 
MAAILMAN 
HUIPULLE

Vauhti Speed Oy compensates all the carbon con-
tained in Vauhti’s ski waxes produced in 2015 to 
2019 after a change in ownership. 

In 2020, Vauhti continues to annually compensate 
all the carbon dioxide emissions caused by its pro-
duction and traveling. The carbon sequestration 
is provided by Evergreen Finland, who plants and 
protects forest in the middle and eastern parts of 
Finland, due to optimal growth conditions.

Vauhdin PURE-mallisto on uusi kokonaan fluorivapaa suksivoide- ja 
hoitotuotemallisto, joka käsittää tuotekategoriat aina kilpahiihtäjän vaa-
timustasoon asti. Puhtaampi ja vastuullisempi suksivoide on Vauhdin 
vastaus nykysukupolven tarpeisiin ja arvoihin. Vauhdin Pure mallisto on 
pitkäjänteisen ja systemaattisen kehitystyön tulos, josta yhtiö on jättänyt 
patenttihakemuksen.

Vauhdin PURE-mallisto pohjautuu täysin uusiin ja fluorivapaisiin lisä-
aineisiin. Sinkkistearaatti, alifaattisilla ryhmillä varustettu polydimetyylisi-
loksaani sekä näiden seokset parantavat luistovoiteissa käytettyjen hii-
livetyvahojen ja parafiinien toiminnallisuutta kaikissa lumiolosuhteissa. 
Sinkkistearaatti tiivistää ja kovettaa luistopintaa, jolloin liukukitka piene-
nee ja kulutuskestävyys paranee erityisesti kylmissä ja kuivissa lumiolo-
suhteissa. Alifaattisilla ryhmillä varustettu polydimetyylisiloksaani paran-
taa vahavoiteen veden hylkivyyttä ja luistovoiteen toiminnallisuutta sekä 
kosteissa että märissä olosuhteessa.

Lisäaineiden kemia mahdollistaa niiden prosessoinnin ja täydellisen se-
koittumisen hiilivetyvahojen sekä hiilivetyliuottimien joukkoon. Lisäainei-
den määrä ja suhde sekä vaharaaka-aineiden tyyppi voidaan optimoida 
hyvin laajasti eri lumityyppien vaatimusten mukaisesti.

HUOM EVERGREEN LOGO HUONOLAATUINEN. EN LÖY-
TÄNYT SITÄ NETISTÄKÄÄN SELLAISENA ETTÄ VOISI KÄYT-
TÄÄ...
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Pakkauskoko: 35G

31110-PRW35 PURE RACE WET POWDER +10/-1°C
Soveltuu vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin sekä pikku pakkaselle.

31110-PRM35 PURE RACE MID POWDER +2/-4°C
Soveltuu kostealle alustalle nollan molemmin puolin.

31110-PRC35 PURE RACE COLD POWDER -3/-15°C
Soveltuu kylmällä ja kuivalle lumelle.

31110-PRLDR35 PURE RACE LDR POWDER +5/-10°C
Soveltuu laajalle kelialueelle ja toimii vaihtelevassa kelissä. 
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PURE RACE luistovoiteet voidaan prosessoida pulverimaisten raaka-aineiden kanssa ja siten valmistaa korkean 
suorituskyvyn pulvereita kilpahiihtoon. Korkealuokkaiset vaharaaka-aineet, sinkki stearaatti ja silikonivaha takaa-
vat hyvän toiminnan ja kulutuskestävyyden kaikissa sääolosuhteissa, erityisesti vanhalle lumelle ja tykkilumelle.

PURE RACE PULVERIT Pure pulvereiden alusvoitelu:

1. Puhdista suksen pohja huolellisesti PURE Clean&Glide puhdistus- ja huoltonesteellä.

2. Käytä alusvoiteena lumilaatuun ja kosteuteen sopivaa ONE, UP- tai PRO-vahaa tai vastaavaa nestemäis-
tä luistovoidetta.

3. Siklaa ja harjaa pulverin alle tuleva voidekerros rosteri- tai messinkiharjalla jatka huolellisesti nylonharjalla. 

Pulverivoitelu:

• Levitä pulveri koko luistoalueelle.

• Raudoita pulveri voiteluraudalla käyttäen 
noin 150-160 °C lämpötilaa. 

• Liikuta rautaa suksen pohjaa vasten sellaisel-
la nopeudella, että pulveri sulaa täydellisesti.

• Jäähdytä sukset huolellisesti ja siklaa ylimää-
räinen pulveri kevyesti.

• Harjaa metalliharjalla, jatka hevosenjouhi-
harjalla ja jatka nylonharjalla niin, että pohjiin 
tulee tasainen kiiltävä pinta.

• Voit käyttää myös vastaavia rotoharjoja.

• HUOM! Aukaise pohjat metalliharjalla uu-
destaan tarvittaessa, jos suksen kuvio ei au-
kea täydellisesti.
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Pakkauskoko: 45G Pakkauskoot: 60G / 180G

31120-PPW45 PURE PRO WET GLIDE WAX +10/-1°C
Soveltuu vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin sekä pikku pakkaselle.

31120-PPM45 PURE PRO MID GLIDE WAX +2/-4°C
Soveltuu kostealle alustalle nollan molemmin puolin.

31120-PPC45 PURE PRO COLD GLIDE WAX -3/-15°C
Soveltuu kylmällä ja kuivalle lumelle.

31120-PPLDR45 PURE PRO LDR GLIDE WAX +5/-10°C
Soveltuu laajalle kelialueelle ja toimii vaihtelevassa kelissä. 

31130-PUW45 PURE UP WET GLIDE WAX +10/-1°C
Soveltuu vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin sekä pikku pakkaselle.

31130-PUM45 PURE UP MID GLIDE WAX +2/-4°C
Soveltuu kostealle alustalle nollan molemmin puolin.

31130-PUC45 PURE UP COLD GLIDE WAX -1/-10°C
Soveltuu kylmällä ja kuivalle lumelle.

31130-PULDR45 PURE UP LDR GLIDE WAX +5/-10°C
Soveltuu laajalle kelialueelle ja toimii vaihtelevassa kelissä.

31130-PUP45 PURE UP POLAR GLIDE WAX -2/-25°C
Soveltuu erittäin kylmälle, karkealle ja kuivalle lumelle. Laajakelialue, erinomainen kulutuskestävyys.
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PURE PRO luistovoiteet on tarkoitettu erityisesti vaativille aktiivihiihtäjille ja kilpahiihtäjille harjoitus- ja kilpakäyt-
töön. Korkealuokkaiset vaharaaka-aineet, sinkki stearaatti ja silikonivaha takaavat hyvän toiminnan ja kulutuskestä-
vyyden kaikissa sääolosuhteissa, erityisesti luonnon lumelle ja hienorakeiselle lumelle.

PURE UP luistovoiteet on tarkoitettu erityisesti aktiivihiihtäjille ja kilpahiihtäjille harjoituskäyttöön. Korkealuokkai-
set vaharaaka-aineet, sinkki stearaatti ja silikonivaha takaavat hyvän toiminnan ja kulutuskestävyyden kaikilla lumi- 
ja sääolosuhteilla. 

PURE PRO LUISTOVAHAT PURE UP LUISTOVAHAT
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31140-POW60 PURE ONE WET GLIDE WAX +10/-1°C
Soveltuu vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin sekä pikku pakkaselle.

31140-POM60 PURE ONE MID GLIDE WAX +2/-4°C
Soveltuu kostealle alustalle nollan molemmin puolin.

31140-POC60 PURE ONE COLD GLIDE WAX -1/-10°C
Soveltuu kylmällä ja kuivalle lumelle.

31140-POLD60 PURE ONE LD GLIDE WAX +5/-10°C
Soveltuu laajalle kelialueelle ja toimii vaihtelevassa kelissä.

31140-POP60 PURE ONE POLAR GLIDE WAX -2/-25°C
Erittäin kova, kireiden pakkaskelien luistovoide.

31140-POG60 PURE ONE GRAPHITE GLIDE WAX -1/-25°C
Erittäin kova, kireiden pakkaskelien luistovoide, johon on lisätty grafiitia.

PURE ONE luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettäviin vaharaaka-aineisiin, jolloin voiteeseen saadaan erin-
omainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys. PURE ONE luistot soveltuvat kaikille lumilaaduille.

PURE ONE LUISTOVAHAT
Pakkauskoot: 60G / 180G

HUOM. pure one graphiten kuvaa 
en löytänyt omista tiedostoista

VAHAVOITEIDEN KÄYTTÖ
•  Puhdista suksen pohja huolellisesti Vauhti 

Clean&Glide puhdistus- ja huoltonesteellä.

•  Lämmitä vaha käyttäen kullekin tuotteelle sopivaa 
voiteluraudan lämpötilaa. Käytä riittävästi voidetta 
ja rauhallista lämmitystä, jotta varmista voiteen ta-
saisen ja riittävän imeytymisen pohjamateriaaliin.

•  Siklaa kovat vahat (COLD, POLAR GRAPHITE) ke-
vyesti lämpimänä ja loput siklaamalla ja harjaamal-
la pohjan jäähdyttyä. Siklaa muut tuotteet vahan 
jäähdyttyä.

•  Harjaa ensin rosteri- tai messinkiharjalla ja viimeis-
tele huolellisesti nylonharjalla.

•  Pohjan kuvion tulee olla voitelun jäljiltä aina näky-
villä, kiinnitä huomiota huolelliseen harjaukseen.
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32110-PRW80 PURE RACE WET LIQUID GLIDE +10/-1°C
Soveltuu vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin sekä pikku pakkaselle.

32110-PRM80 PURE RACE MID LIQUID GLIDE +2/-4°C
Soveltuu kostealle alustalle nollan molemmin puolin.

32110-PRC80 PURE RACE COLD LIQUID GLIDE -2/-20°C
Soveltuu kylmällä ja kuivalle lumelle.

32110-PRLDR80 PURE RACE LDR LIQUID GLIDE +5/-10°C
Soveltuu laajalle kelialueelle ja toimii vaihtelevassa kelissä. 

32120-PPW80 PURE PRO WET LIQUID GLIDE +10/-1°C
Soveltuu vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin sekä pikku pakkaselle.

32120-PPM80 PURE PRO MID LIQUID GLIDE +2/-4°C
Soveltuu kostealle alustalle nollan molemmin puolin.

32120-PPC80 PURE PRO COLD LIQUID GLIDE -2/-20°C
Soveltuu kylmällä ja kuivalle lumelle.

32120-PPLDR80 PURE PRO LDR LIQUID GLIDE +5/-10°C
Soveltuu laajalle kelialueelle ja toimii vaihtelevassa kelissä. 
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PURE RACE nestemäiset luistovoiteet voidaan prosessoida pulverimaisten raaka-aineiden kanssa ja siten valmis-
taa korkean suorituskyvyn pulvereita kilpahiihtoon. Korkealuokkaiset vaharaaka-aineet, sinkki stearaatti ja silikoni-
vaha takaavat hyvän toiminnan ja kulutuskestävyyden kaikissa sääolosuhteissa, erityisesti vanhalle lumelle ja tykki-
lumelle. Parhaimmillaan käytettynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa.

PURE PRO nestemäiset luistovoiteet on tarkoitettu erityisesti vaativille aktiivihiihtäjille ja kilpahiihtäjille harjoitus- 
ja kilpakäyttöön. Korkealuokkaiset vaharaaka-aineet, sinkki stearaatti ja silikonivaha takaavat hyvän toiminnan ja 
kulutuskestävyyden kaikissa sääolosuhteissa, erityisesti luonnon lumelle ja hienorakeiselle lumelle.

PURE RACE NESTEMÄISET
LUISTOVOITEET

PURE PRO NESTEMÄISET
LUISTOVOITEET
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32130-PUW80 PURE UP WET LIQUID GLIDE +10/-1°C
Soveltuu vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin sekä pikku pakkaselle.

32130-PUM80 PURE UP MID LIQUID GLIDE +2/-4°C
Soveltuu kostealle alustalle nollan molemmin puolin.

32130-PUC80 PURE UP COLD LIQUID GLIDE -2/-20°C
Soveltuu kylmällä ja kuivalle lumelle.

32130-PULDR80 PURE UP LDR LIQUID GLIDE +5/-10°C
Soveltuu laajalle kelialueelle ja toimii vaihtelevassa kelissä. 

32140-POW80 PURE ONE WET LIQUID GLIDE +10/-1°C
Soveltuu vesikeleistä kosteisiin nollakeleihin sekä pikku pakkaselle.

32140-POM80 PURE ONE MID LIQUID GLIDE  +2/-4°C
Soveltuu kostealle alustalle nollan molemmin puolin.

32140-POC80 PURE ONE COLD LIQUID GLIDE -2/-20°C
Soveltuu kylmällä ja kuivalle lumelle.

32140-POLD80 PURE ONE LD LIQUID GLIDE  +5/-10°C
Soveltuu laajalle kelialueelle ja toimii vaihtelevassa kelissä. 
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PURE UP nestemäiset luistovoiteet on tarkoitettu erityisesti aktiivihiihtäjille ja kilpahiihtäjille harjoituskäyttöön. 
Korkealuokkaiset vaharaaka-aineet, sinkkistearaatti ja silikonivaha takaavat hyvän toiminnan ja kulutuskestävyyden 
kaikilla lumi- ja sääolosuhteilla. Parhaimmillaan käytettynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa.

PURE ONE nestemäiset luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettäviin vaharaaka-aineisiin sekä korkealuokkaisiin 
liottimiin, jolloin voiteeseen saadaan erinomainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys. Soveltuvat kaikille lumilaa-
duille. Parhaimmillaan käytettynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa.

PURE UP NESTEMÄISET
LUISTOVOITEET

PURE ONE NESTEMÄISET
LUISTOVOITEET
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POHJAVOIDE

Pakkauskoko: 80ML

32330-POB80 PURE ONE BASE WAX
Nestemäinen pohjavoide sisältää korkealaatuisia polyeteenivahoja, jotka muodostavat kovan, likaa ja vettä hylki-
vän kalvon suksen pohjan pintaan nestemäisen tai kiinteän vahan alle.

32330-PPB80 PURE PRO BASE WAX
Tuotteen sisältämät korkealaatuiset polyeteenivahat sekä täysin uudet lisäaineet tekevät suksiin kovan likaa hylki-
vän ja kulutusta kestävän aluspinnoitteen.

NESTEMÄISTEN POHJAVOITEIDEN KÄYTTÖOHJE

Katso nestemäisten luistojen käyttöohjeet:

1.Ravista pulloa huolellisesti

2.Levitä reilu kerros edestakaisin liikkein luistopinnoille. Huolehdi, että pohjustetta levittyy kaikkialle.

3.Anna kuivua täydellisesti. Mitä pitempään vaha saa imeytyä, sitä kestävämmän pinnan se muodostaa.

4.Harjaa pohjat huolellisesti nylon harjalla. Mitä tarkemmin harjaat, sitä parempi lopputulos.

5.Levitä kelin mukainen luistovoide alusvoiteen päälle.

6.Sukset ovat valmiit hiihtoon. 

NESTEMÄISTEN LUISTOJEN KÄYTTÖOHJE:

• Puhdista luistopinnat huolellisesti Clean&Glide 
puhdistusnesteellä.

Huom! alla olevia kuvia en löytänyt alkuperäisinä..

• Ravista pulloa huolellisesti.

• Paina sientä suksen pohjaa vasten ja purista pul-
loa kevyesti, jolloin pullon venttiili aukeaa ja voide 
pääsee valumaan sieneen.

• Levitä voidetta reiluhko kerros suksen luistopin-
noille.

• Anna suksen kuivua täydellisesti.

• Harjaa huolellisesti ensin nylonharjalla, sitten metalli-
harjalla ja viimeistele nylonharjalla.

Vinkki 1. Kylmällä ja nihkeällä lumella kiinnitä kuivunut voide hiertäen luonnonkorkilla, voit käyttää myös ro-
tokorkkia. Korkkaus lisää voiteen kulutuskestävyyttä ja luistoherkkyyttä tuntuvasti. Harjaa suksi nylonharjalla 
huolellisesi, käytä tarvittaessa ensin kevyesti hienojouhista metalliharjaa.
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Pakkauskoot 80ML / 500ML

KÄYTTÖOHJEET

• Levitä Vauhti-kiillotusliinaan.

• Pyyhkäise pohjat puhtaaksi.

• Harjaa nylonharjalla 1-2 min kuluttua.

SKIN TUOTTEIDEN KÄYTTÖOHJEET

• Puhdista pitokarva-alue Vauhti Skin Ski Clean & 
Care puhdistus- ja hoitoaineella. 

SKIN CARE BLUE:n KÄYTTÖ

• Purista pulloa pullon suuttimen ollessa painettu-
na suksen pohjaa vasten. Näin levityssieni kostuu 
hoitoaineesta.

• Levitä hoitoainetta huolellisesti edestakaisella ve-
dolla koko pitokarva-alueelle. Edestakainen liike 
levittää hoitoaineen tasaisesti. 
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CLEAN & GLIDE puhdistaa luistopinnat tehokkaasti ja huoltaa suksen pohjaa jättäen pintaan liukkaan ja kovan va-
hapinnoitteen. Aloita uusi luistovoitelu aina puhdistamalla pohjat Pure Clean & Glidella. Tämä parantaa tulevien 
luistovoiteiden toimintaa, sillä luistovoideraaka-aineet kiinnittyvät vain puhtaisiin pohjiin.

Huom! alla olevia kuvia en löytänyt alkuperäisinä..

Huom! kuvia en löytänyt alkuperäisinä..

Pakkauskoko: 80ML

32310-PSCB80 PURE SKIN CARE BLUE -2/-20°C
Skin-suksien pitokarva-alueen ylläpitoon kehitetty fluoriton nestemäinen hoitoaine. SKIN CARE BLUE:n koostu-
mus parantaa pitokarvan luisto-ominaisuuksia pitoa heikentämättä kylmällä ja kuivalla lumella. Tehokas, mutta 
hellävarainen. Hiilivetyvapaaliuotin ei liuota liimaa, jolla pitokarva on kiinnitetty suksen runkoon.

32310-PSSCC80 PURE SKIN SKI CLEAN & CARE
Skin-suksien pitokarva-alueelle kehitetty fluoriton puhdistus- ja hoitoaine. SKIN SKI CLEANER & CARE puhdis-
taa pitokarvan tehokkaasti latu-urasta tarttuneista epäpuhtauksista, kuten suksivoiteista. Tuote ylläpitää pitokar-
va-alueen toimintaa ja parantaa pitokarvan luisto-ominaisuuksia pitoa heikentämättä. Käsittely vähentää likaan-
tumista ja estää jäätymistä. Tehokas, mutta hellävarainen. Hiilivetyvapaaliuotin ei liuota liimaa, jolla pitokarva on 
kiinnitetty suksen runkoon.
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