
   

 

 

OPTIWAX`I LIBISEMISRIBA 
 
Täiusliku suusatamisnaudingu saamiseks on võtmeküsimuseks suuskade libisemine. Kui 

libisemismäärimine on kerge ja kiire, saab iga kord suusatamisest rõõmu tunda . 

 

Optiwax`i libisemisribad on eriliselt esmavajalikud libisemismäärdena tervisesportlastele. 

Ribamäärimist on kerge teha ilma määrimisvahenditeta ja lisaks pakub see võistlustasemel 

libisemise 200 km pikkusel distantsil. 

 

 

 

 

 

 

  MIS ON OPTIWAX`I LIBISEMISRIBA? 
 
Optiwax`i libisemisriba on Soomes patenteeritud libisemismääre/meetod, mis teeb määrimise eriti 

kergeks ja kiireks. Lisaks veel on määre parimas korras isegi 200 km läbimise järel. Libisemisriba 

on saadaval murdmaa- , slaalomsuuskadele kui ka lumelaudadele. 
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OPTIWAX`I LIBISEMISRIBA 1 
 +5...-10 C 
 

Libisemisriba on mõeldud niiskemale lumele. Riba 

sisaldab natuke floori, see on mustuse ja niiskuse 

tõrjumiseks. 

Riba 1 on esmavalikuks soojema ja niiskema ilmaga 

suusatajale. 

 

    

 

 

OPTIWAX`I LIBISEMISRIBA 2 

-5...-20 C 
 

Libisemisriba 2 on külma ja kuiva pakaselise talve kõige 

parem määre igasugusel maastikul. Peab vastu kulumisele 

rohkem kui ükski teine turul müügil olev normaalne 

libisemisvaha. 

 

 

 



LIBISEMISRIBA MÕTE 
 
Traditsiooniline kuummäärimine määrib suusa pohja , tähtsad 

lühiahela süsivesinikud lenduvad kõrbehaisuna õhku. 
 

Libisemisriba määrimiskombinatsioon on tootmisprotsessis ümber 

suunatud ribasse. Kui riba soojendatakse vastu suusapõhja, suundub 

määre suusa sisse. Libisemisriba kaitsepaber takistab süsivesiniku 

põlemist ja seetõttu säiluvad määrdeomadused ! 

 

Ribastruktuur on veel lisaks võimaldanud kasutada äärmiselt tugevat määrdematerjali ja seetõttu  

saab Optiwax`i libisemisribaga suusatada isegi 200 km  ühe määrimiskorraga. 

 

LIBISEMISRIBAGA  MÄÄRIMINE 
 

Optiwax`i libisemisriba sobib kerge määrimise jaoks ka nendele, kellel ei ole kõiki 

libisemismäärimiseks vajalikke vahendeid. 

 

Määrimine õnnestub, kui kasutada tavalist riiete triikimise 

triikrauda. Kuna riba kuumutamine toimub vastu paberit, ei määrdu 

triikraud määrdega. 

 

Libisemisribast ei eritu hingamisele kahjulikke aure ja määrimist 

võib toimetada ka siseruumides. Riba kinnitamise järel harjatakse 

suuska ja seda siluda ei ole vaja. 

 

LIBISEMISRIBAGA  MÄÄRIMINE VÕISTLUSEKS 
 

Võistluseks määrimiseks võidakse libisemisriba sageli kasutada. Krundi kasutamisega saab suusale 

luua äärmiselt kõva ja kulumiskindla põhja. Samaaegselt floorimäärdega tehtud suusapõhja 

floorisisalduse saab viia  kõrgeks ja siis takistab libisemisriba  floori aurustumist 

kinnistusstaadiumis. See määrimistehnika tagab kiire ja kauakestva libisemise. 

 

KARHU tehases kasutatakse libisemisriba kõikide uute võistlussuuskade kruntimiseks. 
 
 
Tellimine: MHL-Sport OÜ 
                  info@mhl.ee 
                 +372 5151404 
 
 


