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VOITELUOPAS
NESTEMÄISILLE TUOTTEILLE



Nestemäisten luistojen käyttöohjeet:

Vinkit luistovoitelun kulutuskeston ja 
luistoherkkyyden parantamiseksi:

Nestemäisten luistovahojen etuna on helppo ja nopea käyttö. Yksi 
voitelu kestää lumiolosuhteista riippuen jopa yli 50 km. Nestemäiset 
luistot soveltuvat murtomaasuksien lisäksi hyvin myös alppisuksiin 
ja lumilautoihin.

Vinkki 1. Kiinnitä kuivunut voide hiertäen luonnonkorkilla, voit käyt-
tää myös rotokorkkia. Korkkaus lisää voiteen kulutuskestävyyttä. 
Harjaa suksi nylonharjalla huolellisesi, käytä tarvittaessa ensin ke-
vyesti hienojouhista metalliharjaa.

Vinkki 2. Lisää harjattuun pintaan vielä kerros Vauhdin fluoripuris-
tetta. Hierrä kiinni luonnonkorkilla tai rotokorkilla ja harjaa huolelli-
sesti nylonharjalla. Suksen luistoherkkyys lisääntyy huomattavasti.

Vinkki 3. Hankaa kerros fluoripuristetta pohjaan ja levitä reilu ker-
ros nestemäistä luistoa puristekerroksen päälle sekoittaen voiteet 
yhdeksi puuroksi. Anna kuivua täydellisesti, mitä pidempään sen 
parempi. Voit lisätä voitelun kulutuskestävyyttä kiinnittämällä kui-
vunut voideseos hiertäen luonnonkorkilla tai rotokorkilla. Harjaa 
huolellisesti nylonharjalla, käytä tarvittaessa ensin hienojouhista 
metalliharjaa.

• 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 20 minuut-
tia.

• Harjaa huolellisesti nylonharjalla. 



CLEAN & GLIDE käyttöohje:

ANTI-ICE käyttöohje:

GRIP & GLIDE käyttöohje, kun lämpötila 
on -1°C tai kylmempi:

• 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.

• Puhdista suksen pohjat huolellisesti Clean & Glide puhdistusai-
neella.

• 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.

• Puhdista suksen pohjat huolellisesti Clean & Glide puhdistusai-
neella.

• 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-ominaisuuk-
sia sekä vähentää jäätymisriskiä.

• Huom! Kun lämpötila kohoaa nollaan tai on sitä lämpimämpi, 
voiteluvapaat sukset ovat parhaimmillaan ilman käsittelyä. Poista 
silloin Grip & Glide suksen pohjasta Vauhdin voiteenpoistones-
teellä.



GW-LUISTOVOITEET
GW-nestemäiset luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettäviin fluo-
rittomiin raaka-aineisiin sekä korkealuokkaisiin liottimiin, jolloin voitee-
seen saadaan erinomainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys. Parhaim-
millaan käytettynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa.

GW WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nollake-
leihin, +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

GW POLAR-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla kylmällä kelillä, erityisesti 
karkealla lumella, -2°C/-20°C



CROWN & ZERO SUKSIEN 
HOITOAINEET
Crown & Zero suksien hoitoaineet ovat kehitetty erityisesti suomu- ja pi-
topohjasuksien huoltoon. Sarjasta löytyy tuote jokaiselle kelialueelle ja ne 
ovat helppokäyttöisiä ja ne eivät sisällä fluoria.

CLEAN & GLIDE
Puhdistus ja hoitoaine suomu- ja pitopohjasuksille. Suositellaan käytettä-
väksi aina kun lumi on likaista ja märkää.

ANTI-ICE
Jäätymistä estävä hoitoaine suomu- ja pitopohjasuksille. Suositellaan käy-
tettäväksi aina uudella kostealla lumella, kun ilman lämpötila on lähellä 
0 ºC, +2/-5ºC.

GRIP & GLIDE -2/-20ºC
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 periaatteita kunnioittaen. Suksi sekä luistaa 
että pitää miellyttävästi. Koko pohjan voitelu poistaa myös liian jäykästä 
tai löysästä suksesta johtuvat voiteluongelmat.



LF-LUISTOVOITEET
LF-nestemäiset luistot pohjautuvat kilpahiihdossa käytettäviin raa-
ka-aineisiin sekä korkealuokkaisiin liottimiin, jolloin voiteeseen saadaan 
erinomainen toiminta ja hyvä kulutuskestävyys. Parhaimmillaan käytet-
tynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa.

LF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nollake-
leihin, +10°C/-1°C

LF MID-luisto toimii kostealla alustalla, erityisesti uudella lumella, +1°C 
/-8°C 

LF POLAR-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla kylmällä kelillä,  
-2°C/-20°C



Käyttöohje:

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

RED
Vähentää likaantumista ja estää jäätymistä märissä ja kosteissa keleissä, 
+10°C/-5°C.

BLUE
Lisää pitokarvan luisto-ominaisuutta kylmällä ja kuivalla lumella, -2°C/-20°C.

• Puhdista pitokarva-alue Vauhti Skin Ski Cleaner puhdistusaineel-
la.

• Ravista pulloa huolellisesti suutin alaspäin.

• Purista pulloa pullon suuttimen ollessa painettuna suksen pohjaa 
vasten. Näin levityssieni kostuu hoitoaineesta.

• Levitä hoitoainetta huolellisesti edestakaisella vedolla koko pito-
karva-alueelle. Edestakainen liike levittää hoitoaineen tasaisesti.



HF-LUISTOVOITEET
HF-nestemäiset luistot pohjautuvat Vauhdin HF-sarjassa käytettäviin 
raaka-aineisiin ja korkealuokkaisiin liuottimiin, joiden ansiosta saavu-
tetaan luistovoiteiden erinomainen imeytyminen suksen pohjamate-
riaaliin. Luistot säilyttävät suksen pohjamateriaalin suorituskyvyn muut-
tumattomana kuumavoiteita pidempään. Parhaimmillaan käytettynä 
nestemäisen pohjavoiteen kanssa tai vahavoitelun päällä.

Nestemäiset HF luistot ovat erinomainen tuote fluoripuristevoitelun 
alusvoiteena tai sekoitettuna niiden kanssa.

HF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nollake-
leihin, +10°C/-1°C

HF MID-luisto toimii kostealla alustalla kaikilla lumilaaduilla, +1°C/-8°C

HF COLD-luisto toimii kylmällä ja hienojakoisella lumella, -2°C/-15°C



Käyttöohje:

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

• Ravista pulloa huolellisesti.

• Levitä puhdistusaine skin-suksien pitokarva-alueelle.

• Pyyhkäise puhtaaksi kuituliinan avulla.



UF-LUISTOVOITEET
UF-nestemäiset luistot pohjautuvat Vauhdin UF-sarjassa käytettäviin 
raaka-aineisiin ja korkealuokkaisiin liuottimiin, joiden ansiosta saavu-
tetaan luistovoiteiden erinomainen imeytyminen suksen pohjamate-
riaaliin. Luistot säilyttävät suksen pohjamateriaalin suorituskyvyn muut-
tumattomana kuumavoiteita pidempään. Parhaimmillaan käytettynä 
nestemäisen pohjavoiteen kanssa tai vahavoitelun päällä.

Nestemäiset UF ovat erinomainen tuote fluoripuristevoitelun alusvoi-
teena tai sekoitettuna niiden kanssa.

UF WET-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nollake-
leihin, +10°C/-1°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

UF LDR-luisto toimii kaikilla lumilaaduilla, erityisesti vanhalla lumella ja 
tykkylumella, +5°C/-10°C



Nestemäisten pitovoiteiden käyttöohjeet:

1. Levitä aina ensin keliin soveltuvaa pohjavoidetta.

2. Ravista pulloa muutaman sekunnin ajan. 

3. Paina sientä suksen pohjaa vasten ja purista pulloa kevyesti, jolloin 
pullon venttiili aukeaa ja voide pääsee valumaan sieneen. 

4. Levitä ohut tasainen kerros suksen pitoalueelle. Anna kuivua täy-
dellisesti, vähintään 30 min.

5. Kun pohjavoide on kuivunut, lisää nestemäistä pitovoidetta pito-
alueelle ja anna kuivua täydellisesti.

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

7. Jäähdytä sukset ulkona ennen hiihtoa.

Voit pinnoittaa nestemäiset pitovoiteet perinteisillä purkki- tai liisteri-
voiteilla, mutta älä lisää nestemäisiä pitovoiteita perinteisten pitovoitei-
den päälle!



RC SPEED LUISTOVOITEET
Nestemäiset Rc speed luistovoiteet ovat pitkäaikaisen tuotekehityk-
sen ja testaamisen tulos. Ne perustuvat korkealuokkaisimpiin UF- nes-
temäisten luistovoiteiden raaka-aineisiin yhdistettynä fluoripinnoittei-
siin. Kaikki nämä yhdessä antavat tuotteille huippunopean kilpatason 
suorituskyvyn, hyvän veden – ja lianhylkivyyden sekä uskomattoman 
kulutuskestävyyden kaikissa lumiolosuhteissa.

RC SPEED WET toimii kaikilla lumilaaduilla vesikeleistä kosteisiin nolla-
keleihin, +10/-6ºC

RC SPEED MID toimii kostealla alustalla, erityisesti uudella ja kostealle 
lumella, +2/-4ºC

RC SPEED COLD toimii kaikilla lumilaaduilla pakkaskelissä, -3/-15ºC

RC SPEED LDR toimii kaikilla lumilaaduilla, erityisesti vanhalle ja tykkilu-
melle, +5/-10ºC



NESTEMÄISET PITOVOITEET
Nestemäiset pitovoiteet toimivat kaikilla lumilaaduilla ja ne on helppo 
levittää suksen pohjaan ilman työkaluja. Saat ohuen ja tasaisen kerroksen 
helposti sienellä ja voiteet ovat erittäin kulutuskestäviä. Levitä ja anna 
kuivua täydellisesti. 

GS BASE SUPER
Erittäin kestävä nestemäinen pohjavoide. Käytä pohjavoiteena kaikille 
muille pitovoiteille.

GS VIOLET
Nestemäinen pitovoide uudelle ja hienojakoiselle luonnonlumelle leu-
doissa talvikeleissä, -1/-7ºC.

KS BASE
Nestemäinen pohjaliisteri. Käytä pohjavoiteena muille pitovoiteille ja 
liistereille.

GS CARROT
Nestemäinen pitovoide kylmiin pakkaskeleihin, erityisesti vanhalle ja 
tykkilumelle, -2/-20ºC.

KS UNIVERSAL
Nestemäinen liisteri, märältä lumelta kosteisiin nollakeleihin, +10/-1ºC.



NESTEMÄISET 
POHJAVOITEET

Käytä nestemäistä pohjavoidetta säännöllisesti uusiin ja kivihiottuihin 
suksiin sekä silloin tällöin kauden aikana saadaksesi parhaan hyödyn ja 
kulutuskestävyyden nestemäisistä luistoista.

Tuotteen kanssa hiihdät liukkaammin, nopeammin, pidemmälle, hel-
pommin ja vaivattomammin.

HF BASE
Korkeafluorinen pohjuste luistopinnoille. Tuotteen sisältämät korkealaa-
tuiset polyeteenivahat, teflon sekä fluorivahat tekevät suksiin kovan likaa 
hylkivän ja kulutusta kestävän aluspinnoitteen. Nestemäinen pohjuste ei 
tarvitse lämpökäsittelyä ja sitä voidaan käyttää sekä muiden nestemäis-
ten tuotteiden että perinteisten vahojen alla.

GW BASE
Fluoriton nestemäinen pohjavoide sisältää korkealaatuisia polyeteeni 
vahoja, jotka muodostavat kovan, likaa ja vettä hylkivän kalvon suksen 
pohjan pintaan nestemäisen tai perinteisen parafiinin alle.

ALPINE BASE
Fluorattu pohjavoide alppisuksille. Nestemäinen pohjuste ei tarvitse 
lämpökäsittelyä ja sitä voidaan käyttää sekä muiden nestemäisten tuot-
teiden, että perinteisten vahojen alla.



CLEAN &GLIDE

Käyttöohje:

Tehokas puhdistus- ja huoltoaine luistopinnoille. 

Clean & Glide puhdistaa luistopinnat tehokkaasti ja huoltaa suksen 
pohjaa jättäen pintaan liukkaan ja kovan fluoripinnoitteen. Aloita uusi 
luistovoitelu aina puhdistamalla pohjat Clean & Glidella. Tämä pa-
rantaa 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. Käsitte-
lyn taskuun sopivalla Clean & Glide Wipella voit tehdä myös kesken 
lenkin ja jatkaa hiihtämistä puhtailla pohjilla ilman uutta voitelua.

• Ravista huolellisesti

• Levitä luistoalueelle

• Pyyhkäise pohjat puhtaaksi Vauhti-kiillotusliinalla

• Harjaa nylonharjalla 1-2 min kuluttua
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