Smarowanie nart i desek snowboardowych smarami IROX wg. TOKO
Smary IROX – co to jest ?
Najstarszy na świecie producent smarów i innych akcesorii czyli szwajcarskie TOKO,
który borykał się z pewnymi problemami, również natury finansowej został włączony do
grupy SWIX Sport (więcej o tym fakcie w moim poprzednim artykule tutaj) wypuścił na ten
sezon nowe smary pod nazwą handlową IROX.
Linia smarów IROX obejmuje aktualnie dwa modele:
Irox Fluoro Liquid Hot Wax czyli smar uniwersalny z dodatkiem fluoru

Irox Liquid Hot Wax czyli smar uniwersalny hydrocarbonowy

IROX rewolucja czy chwyt marketingowy, dlaczego rewolucja ? Bo badaczom firmy Toko
udało się połączyć zalety nakładania smarów w płynie (idealnie, równomierne rozłożenie
smaru na całej powierzchni ślizgu), a w dodatku w spray czyli koniec z kroplami wosku na

stole i podłodze z zaletami smarów stałych aplikowanych na gorąco za pomocą żelazka
(głęboka penetracja, odporność na ścieranie).
Co nam to daje ?
1. tak jak pisałem wcześniej, nie musimy używać żelazka, choć smary Irox mają taką
możliwość (w celu głębszej penetracji można ten smar rozprasować żelazkiem o
temperaturze 150 C)
2. odpada czasochłonny proces cyklinowania
3. oszczędność (nie ma cyklinowania i nie ma odpadów w postaci wiórów smarowych)
4. idealna, łatwa aplikacja
5. jeden smar na wszystkie rodzaje śniegu i temperatury
6. mobilność (idealny podczas wyjazdów narciarskich)
Czy to jest chwyt marketingowy ? Tego jeszcze nie wiemy poczekamy na pierwsze opinie
narciarzy i snowboardzistów.
Jak smarujemy tym smarem ?
SPOSÓB 1
1.

Jest to smar w spray więc nanosimy go na całą powierzchnię ślizgu (spryskując go)

2. Przeprasowujemy cały ślizg żelazkiem o temperaturze 150 C

3. Możemy na sam koniec wyszczotkować ślizg za pomocą szczotki nylonowej

I GOTOWE

SPOSÓB 2
1.

Jest to smar w spray więc nanosimy go na całą powierzchnię ślizgu (spryskując go)

2. Po odczekaniu około 10 minut (smar musi wniknąć głęboko w strukturę ślizgu)

wcieramy go za pomocą korka naturalnego, specjalnej packi Thermopad, poduszki
DualPad

3. Na sam koniec szczotkujemy ślizg za pomocą szczotki nylonowej

I GOTOWE
Smary IROX oraz inne akcesoria i narzędzia znajdziecie w moim sklepie Remsport.pl
www.remsport.pl – sklep narciarsko-snowboardowy
www.nartyserwis.pl – blog poświęcony serwisowi nart
www.fh-remtech.pl – strona firmowa F.H. Remtech

