VOITELUOPAS
NESTEMÄISILLE PURE
TUOTTEILLE

MULLISTAVA UUSI FLUORIVAPAA
SUKSIVOIDE MAAILMAN HUIPULLE

Vauhdin PURE mallisto on uusi kokonaan fluorivapaa suksivoide- ja
hoitotuotemallisto, joka käsittää tuotekategoriat aina kilpahiihtäjän
vaatimustasoon 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 lisäaineisiin.
Sinkkistearaatti, alifaattisilla ryhmillä varustettu polydimetyylisiloksaani sekä
näiden seokset parantavat luistovoiteissa käytettyjen hiilivetyvahojen ja
parafiinien toiminnallisuutta kaikissa lumiolosuhteissa. Sinkkistearaatti
tiivistää ja kovettaa luistopintaa, jolloin liukukitka pienenee ja
kulutuskestävyys paranee erityisesti kylmissä ja kuivissa lumiolosuhteissa.
Alifaattisilla ryhmillä varustettu polydimetyylisiloksaani parantaa vahavoiteen
veden hylkivyyttä ja luistovoiteen toiminnallisuutta sekä kosteissa että märissä
olosuhteessa.
Lisäaineiden kemia mahdollistaa niiden prosessoinnin ja täydellisen
sekoittumisen hiilivetyvahojen sekä hiilivetyliuottimien joukkoon.
Lisäaineiden määrä ja suhde sekä vaharaaka-aineiden tyyppi voidaan
optimoida hyvin laajasti eri lumityyppien vaatimusten mukaisesti.

HIILIJALANJÄLJEN
KOMPENSOINTI
Vauhti Speed Oy kompensoi kaikki Vauhti voiteiden tuotannossa käytetyn
hiilen vuosilta 2015-2019 omistajan vaihdoksen jälkeen.
Vuodesta 2020 Vauhti kompensoi vuosittain kaikki tuotannon ja
matkustamisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Hiilen sitomisesta
vastaa Evergreen Finland, joka istuttaa ja suojelee metsää Suomen
keski- ja itäosissa optimaalisten kasvuolosuhteiden turvaamiseksi.

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

KÄYTTÖOHJEET
1. Ravista pulloa
huolellisesti

2. Levitä puhdistus- ja
hoitoaine skin-suksien
pitokarva-alueelle.

3. Pyyhkäise puhtaaksi
kuituliinan avulla, samalla
hoitoaine kiinnittyy
pitokarvaan.

4. Anna kuivua.

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

KÄYTTÖOHJEET
1. Puhdista pitokarva-alue
Pure Skin Ski Clean & Care
puhdistusaineella.
2. Ravista pulloa huolellisesti.

3. Purista pulloa pullon suuttimen
ollessa painettuna suksen pohjaa
vasten. Näin levityssieni kostuu
hoitoaineesta. Levitä hoitoainetta
huolellisesti edestakaisella vedolla
koko pitokarva-alueelle.
Edestakainen liike levittää
hoitoaineen tasaisesti.
4. Anna kuivua

PURE CLEAN & GLIDE
CLEAN & GLIDE puhdistaa luistopinnat tehokkaasti ja huoltaa suksen pohjaa
jättäen pintaan liukkaan ja kovan vahapinnoitteen. Aloita uusi luistovoitelu
aina puhdistamalla pohjat Pure Clean & Glidella. Tämä parantaa tulevien
luistovoiteiden toimintaa, sillä luistovoideraaka-aineet kiinnittyvät vain
puhtaisiin pohjiin.

KÄYTTÖOHJEET
1. Ravista huolellisesti

2. Levitä luistoalueelle

3. Pyyhkäise pohjat puhtaaksi
Vauhti-kiillotusliinalla.

4. Harjaa nylonharjalla
1-2 min kuluttua

PURE TOOLS

PURE NYLON HARJA

PURE KIILLOTUSLIINA

PURE BASE WAX
POHJAVOIDE
Käytä nestemäistä pohjavoidetta säännöllisesti uusien ja kivihiottujen suksien
luistopinnoilla sekä silloin tällöin kauden aikana saadaksesi parhaan hyödyn
ja kulutuskestävyyden nestemäisistä luistoista. Nestemäinen pohjuste ei
tarvitse lämpökäsittelyä ja sitä voidaan käyttää kelin mukaisten nestemäisten
tuotteiden ja kiinteiden vahojen alla.
PRO BASE WAX
Tuotteen sisältämät korkealaatuiset polyeteenivahat sekä täysin uudet
lisäaineet tekevät suksiin kovan likaa hylkivän ja kulutusta kestävän
aluspinnoitteen.
ONE BASE WAX
Nestemäinen pohjavoide sisältää korkealaatuisia fluorittomia polyeteeni
vahoja, jotka muodostavat kovan, likaa ja vettä hylkivän kalvon suksen
pohjan pintaan nestemäisen tai kiinteän vahan alle.

PURE
RACE-LUISTOVOITEET
PURE RACE nestemäiset luistovoiteet voidaan prosessoida pulverimaisten
raaka-aineiden kanssa ja siten valmistaa korkean suorituskyvyn pulvereita
kilpahiihtoon. Korkealuokkaiset vaharaaka-aineet, sinkki stearaatti ja
silikonivaha takaavat hyvän toiminnan ja kulutuskestävyyden kaikissa
sääolosuhteissa, erityisesti vanhalle lumelle ja tykkilumelle.
Parhaimmillaan käytettynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa.

RACE WET-luisto toimii vesikeleistä kosteisiin
nollakeleihin, +10°C/-1°C
RACE MID-luisto toimii kostealla alustalla, +2°C/-4°C
RACE COLD-luisto toimii kylmällä kelillä, -2°C/-20°C
RACE LDR-luisto toimii laajalla kelialueella ja
vaihtelevassa kelissä, +5°C /-10°C

PURE
PRO-LUISTOVOITEET
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.
Parhaimmillaan käytettynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa.

PRO WET-luisto toimii vesikeleistä kosteisiin
nollakeleihin, +10°C/-1°C
PRO MID-luisto toimii kostealla alustalla, +2°C/-4°C
PRO COLD-luisto toimii kylmällä kelillä, -2°C/-20°C
PRO LDR-luisto toimii laajalla kelialueella ja
vaihtelevassa kelissä, +5°C /-10°C

PURE
UP-LUISTOVOITEET
PURE UP nestemäiset luistovoiteet on tarkoitettu erityisesti aktiivihiihtäjille
ja kilpahiihtäjille harjoituskäyttöön. Korkealuokkaiset vaharaaka-aineet,
sinkki stearaatti ja silikonivaha takaavat hyvän toiminnan ja
kulutuskestävyyden kaikilla lumi- ja sääolosuhteilla.
Parhaimmillaan käytettynä nestemäisen pohjavoiteen kanssa.

UP WET-luisto toimii vesikeleistä kosteisiin
nollakeleihin, +10°C/-1°C
UP MID-luisto toimii kostealla alustalla, +2°C/-4°C
UP COLD-luisto toimii kylmällä kelillä, -2°C/-20°C
UP LDR-luisto toimii laajalla kelialueella ja
vaihtelevassa kelissä, +5°C /-10°C

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

ONE WET-luisto toimii vesikeleistä kosteisiin
nollakeleihin, +10°C/-1°C
ONE MID-luisto toimii kostealla alustalla, +2°C/-4°C
ONE COLD-luisto toimii kylmällä kelillä, -2°C/-20°C
ONE LD-luisto toimii laajalla kelialueella ja
vaihtelevassa kelissä, +5°C /-10°C

NESTEMÄISTEN PURE
LUISTOJEN KÄYTTÖOHJEET
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.

1. Ravista pulloa huolellisesti.

2. Paina sientä suksen pohjaa vasten ja purista
pulloa kevyesti, jolloin pullon venttiili aukeaa ja
voide pääsee valumaan sieneen. Levitä voidetta
reilu kerros suksen luistopinnoille.
3. Anna suksen kuivua täydellisesti.

4. Harjaa huolellisesti nylonharjalla.
HUOMIO! Harjaa RACE & PRO voiteita huolellisesti
Nylon harjalla + Messinki harjalla + Nylon harjalla

Vauhti Speed Oy
Pamilonkatu 9
80100 Joensuu
FINLAND
+358 (0)10 3465310
www.vauhti.fi

