SWIX SMØRETIPS INGALÅMI 2022
Lørdag 12.03.2022
Vær- og temperaturprognose
Oppdatert: Torsdag 10.03.22 kl 11.00
Det er meldt minusgrader natt til lørdag med stigende temperaturer utover dagen. Snøen vil være finkornet og holde seg
kald store deler av dagen. Det er liten slitasje.
Smøretipset er basert på værmelding, tidligere erfaring og testing i renntraseen.
Temperaturer i traseen renndagen, lørdag. Hentet fra Yr.no.
Birkebeineren Skistadion
Sagmyra
Birkebeineren Skistadion

kl. 11.00
Kl 12.00
kl. 13.00

-2°C
-1°C
+1°C

STRUKTUR
Steinslipte ski: Medium slip. Husk rill oppi steinslip gir ofte bedre gli.
Swix Rillejern: 1,0 mm rett rill (pregevalse som ruller og gir rett struktur). Medium trykk på bakskia.
GLID – Flourfritt alternativ 1. (Racing)
Varm inn HS06 blå glider med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes med stål eller messing.
Legg deretter DHP hvit maraton pulver alternativt TSP8 pulver, varmes inn med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes
med stål eller messing (T179/T162/) og poleres med blå eller rød nylon. (T160/T190)
TS07L liquid fungerer som en topping og vil heve gliden. Kan være et alternativ å legge på topp. Spray på et tynt lag på
glidsonen. Det er fint å benytte en T21 filtkork for påføring. Spray på filten og stryk over skia, la produktet tørke. Benytt
deretter rotor fleece (T0018F-2) for å bearbeide produktet, børstes til slutt med blå rotor børste(T17W) eller rød nylon
poleringsbørste (T190).
GLID – Flourfritt alternativ 2. (Tur)
Spray på HS07L Liquid. Her kan det være lurt å benytte en T21 filtkork for påføring. Spray på filten og stryk over skia, la
det tørke innendørs. Når produktet har tørket, kan produktet børstes med blå eller rød nylonbørste (T160/T190) Vi
anbefales å ha en hard glider i bunn. eksempelvis PS06
FESTE
1.
2.
3.
4.

alternativ.
Rubb opp festesonen godt med slipepapir #100 (Swix T330 el. T0011).
Varm inn et tynt lag VG35 grønn grunnvoks, avkjøles.
Legg deretter 2-3 lag V30 blå voks som korkes lett mellom hvert lag.
Avslutt med 2-3 lag VP45 violet.
For justering ta med VP50

FELLESKI
Skal du gå med felleski anbefaler vi at du påfører N21 Swix Skin Boost for å øke fellens gli og feste-egenskaper.
Har du en godt brukt felleski med en skitten fell, anbefaler vi at du renser fellen godt med N22 og deretter impregnerer
fellen med N20 skin impregnation.

Swix vil være tilstede på start på lørdag med oppdatert smøretips og informasjon.
Vi ønsker alle lykke til!

