
Norint pagerinti slydimą, slydimo
dalyse naudokite pvz.: F4, F4 Premium
Warm, F4 Premium Cold vaškus.
SVARBU:
Negalima naudoti slydimo vaško
stabdymo zonoje!
F4 Cold, Warm: lengvesnis vaško
užtepimas be papildomo trynimo.
F4-100C: įtrinkite vašką su ant
pakuotės dugno esančiu veltiniu, kad
jis tarnautų ilgiau.

KIETI SWIX 
ATSISPYRIMO TEPALAI

SKYSTI SWIX 
ATSISPYRIMO TEPALAI

ATSISPYRIMO TEPALO NAUDOJIMAS

Tepti 65-75 centimetrų ilgio zoną
nuo bato kulno link slidės priekio.

Tepkite plonais sluoksniais ir tada
atsispyrimo kempinės pagalba juos
įtrinkite. Naudokite pakankamai
jėgos, kad sušildytumėte tepalą ir
jis pasidengtų lygiau.

Pastebėjimas: Jei jūsų slidės
praslysta, naudokite 1 lygiu šiltesnį
vašką, nei bandėte anksčiau, arba
patepkite kelis papildomus
centimetrus slidės priekinėje
dalyje.

Patarimas: Siekiant paties
geriausio rezultato, mes
rekomenduojame, kad kuo
kietesnis sniegas, tuo minkštesnį
tepalą pagal esamą temperatūrą
reikia naudoti. Kai sniegas yra
minkštas ir purus, reikia naudoti
kietesnį iš visų turimų tepalų.

Pastaba: Temperatūros nurodytos
ant pakuotės, yra sniego
temperatūra šešėlyje.

V40 MĖLYNAS

Naujai iškritęs
"šviežias" sniegas
nuo -1°C iki -7°C

Transformuotas
"senas" sniegas
nuo -3°C iki -10°C

V50 VIOLETINIS

Naujai iškritęs
"šviežias" sniegas
nuo -2°C 

Transformuotas
"senas" sniegas
nuo -1°C iki -3°C

V60 RAUDONAS

Naujai iškritęs
"šviežias" sniegas
nuo +3°C iki 0°C 

Transformuotas
"senas" sniegas
nuo 1°C iki -1°C

KLISTERIO NAUDOJIMAS

Tepti 65-75 centimetrų ilgio zoną
nuo bato kulno link slidės priekio.

Naudokite gremžtuką, kad
išlygintumėte klisterio sluoksnį.

Aplikatorius
palengvina klisterio
tepimą.

K22N UNIVERSALUS
KLISTERIS

Rupiam peršalusiam
sniegui, keičiančiam
savo struktūrą iš
vandeningo į
apledėjusį. Labai
populiarus ir dažnai
naudojamas klisteris.
Užtenka 1 sluoksnio.

Nuo +10°C 
iki -3°C

K22N UNIVERSALUS
QUICK KLISTERIS

Nuo -5°C 
iki +10°C

Pats paprasčiausias
naudoti klisteris.
Užtepkite, palaukite
kelias minutes ir tada
čiuožkite.

SLIDŽIŲ VALYMAS

 Gremžtuko pagalba nuvalykite
kaip įmanoma daugiau atsispyrimo
tepalo ar klisterio.
 Užtepkite Base valiklio ir palikite
minutėlei, kad įsigertų.
Nuvalykite viską su SWIX
Fiberlene servetėle.

Purvina slidė yra lėta slidė. Mes
rekomenduojame visada, prieš
pradedant tepti slides jas tinkamai
nuvalyti.
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SLYDIMO DALIES PRIEŽIŪRA

ATSISPYRIMO DALIES PARUOŠIMAS

Su 100-120# švitriniu popieriumi, vidurinįjį slidės
trečdalį, apie 70-75 cm ilgio, reikia pašiaušti trinant
pirmyn ir atgal. Tai užtikrina geresnį sukibimą su
atsispyrimo tepalu. Dabar slidės paviršius yra
paruoštas atsispyrimo tepalo tepimui


