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Grunnleggende tips om smøring av ski
Det er ikke alltid vi har tid og anledning til å legge så mye tid i
smøringen som vi ønsker. Det finnes en god del snarveier og
enkleste vei til gode ski finner du her.
1. Finn festesonen under skien
Dette er sonen du skal ha festevoks på og du får hjelp av fagfolkene i
butikken til dette. Denne sonen går fra hælen og 65 cm framover på
skien. Hvis ikke skiene allerede er merket, sett et lite merke selv på siden
av skiene med spritpenn (permanent ink).

Festesonen går fra helen og 65 cm framover
Hele resten av skien skal ha glidvoks.
2. Pålegging av glidvoks
Gni glidvoks så jevnt som mulig ut i glidesonene. Bruk en generell glidvoks for
eksempel F7C. Gni ut med kork og børst deretter med Swix hvit nylonbørste
3. Pålegging av festevoks
Bruk sandpapir med korningsgrad 100 og rubb opp belegget i festesonen. Slip i
fartsretningen. Legg først på et tynt lag med en kald festevoks, eksempelvis Blå
Spesial og arbeid denne inn i belegget. Det er en fordel å varme dette inn, men
du kan bruke kork og korke litt energisk.
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Legg på festevoks i mange tynne lag og gni hvert lag ut med kork
Velg dagens festevoks og smør den på i 2-4 tynne lag og gni ut med kork
mellom hvert lag. Her må man prøve seg fram, men en gylden regel er å
begynne med en litt for hard voks og så gå over på mykere til du har godt feste.
Klister
Klister kan være løsningen når ingenting nytter. Klister har i hovedsak to
bruksområder:
Isete, harde spor og skareføre
Varmegrader og våt snø
Universal klister er velegnet for en enklere skismøring. Du får klisteret både på
sprayboks og tube. Sprayboksutgaven er svært grei og renslig å påføre, men
den slites fortere av enn tradisjonelt klister på tube. Ha alltid boksen med på
turen for ny påføring underveis. Etter påføring er det viktig at klisteret får herde
litt før du bruker skien. I motsatt fall kan det virke som lim.
Etter turen
Hvis du renser skiene etter turen, er det mye mindre jobb neste gang du skal ut
på tur.
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Skrap av så mye du kan og vask skiene med rensevæske
Skrap av så mye som mulig med en plastskrape og vask skiene med skirens som
du får på kanner og en fille som ikke loer. Fiberlene er en spesialduk for
formålet og fåes på rull i to bredder. Husk også å vaske kanten og oversiden av
skiene.
Lykke til med skismøringa!
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