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WAX VE KAYAK BAKIMI
• Kayak türleri
• Kayakları seçme kuralları
• Klasik kayaklar 
• Paten kayaklar 
• Yeni kayaklar
• Kayak temizleme
• Parafin
• Kuru wax
• Yaş wax
• Structur



• Kayaklar geçmiş yıllara göre teknolojik olarak 
hızlı geliştirme göstermektedirler.

• Firmalar yeni teknoloji ve yeni malzemeler 
üretmek için adeta bir birleri ile yarış 
içerisindedirler

• Örnek olarak; 
Fischer firması Sochi için özel bu yıl speedmax 
adın da yeni bir kayak modeli bulunmaktadır.
Swıx ve diğer wax firmalarıda Sochi 
Olimpiyatları için yeni ürünler hazırlamışlardır.

Çünkü Sochi’de hava durumu diğer yereler göre 
daha yumuşaktır.



• Tüm bu çalışmalar kayak ekipmanları 
odaklıdır.

• İyi kayak ve wax  yarışma sonucunu direk 
etkilemektedir



KAYAK TÜRLERİ

Klasik kayaklar için;
Kaliteli kayaklar için gerekenler;

* Kayakçılar için en uygun sertlik
* Virajlarda kayaklar üzerinde iyi  
istikrar



• Yeşil parafin (-10 C) veya daha soğuk
• Mavi parafin (-3 ile -7)
• Sarı parafin (-2 ile +2)
• Kırmızı parafin (+3 ve daha fazla)



Genelde Yeşil, Mavi, Sarı, kırmızı ve başka
renklerde vardır.
Firmalar göre de renkler değişmektedir. 
Bu durumda parafinin derecesine bakmak
gerekir. 





WAX BÖLGESİ BULMA
Klasik kayaklar için yapılan sertlik ölçümü ile 
wax bölgesini bulma;
2 farklı yol vardır;
1.Dinamometre bir yardımı ile;
İki kayak tabanları birleştirilerek, bağlamanın 
üzerinden Sporcu vücut ağırlığının ½ kadar 
basınç uygulanır. Daha sonra ince kağıt iki 
kayak arasında öne arkaya gezdirilerek 
gidebildiği en son noktalar kayak kenarına 
kalemle işaretlenir. İki nokta arasında kalan 
bölgeye <wax bölgesi> denir



• Soğuk kar kayaklarında wax bölgesi biraz 
uzun

• Islak ve Sulu kar kayakları için ise wax 
bölgesi kısadır.

Ancak bunun için sporcuların teknik 
olarakta test yapması gerekir.





2. Sporcu ile;
Kayaklar düz ve temiz zemine konur. 
Sporcu üzerine çıkar ve daha sonra zemin 
ile kayak arasında oluşan boşlukta ince 
kağıt gezdirilir ve kalemle işaretlenir. 



Paten Kayaklar İçin;
Kayaklar için gerekenler;

* Kayaklar üzerinde istikrar ve güven

• Yeşil parafin (-10 C) veya daha soğuk
• Mavi parafin (-3 ile -7 C)
• Sarı parafin (-2 ile +2 C civarında)
• Kırmızı parafin (+3 ve daha fazla)



YENİ KAYAKLAR

• Öncelikle teflon kontrol edilir.
• Firma hangi koşullar için üretmiş ona 

bakılır.
Soğuk, Islak,Yumuşak kar kayakları 

gibi
• Fibertex ile yüzey kirleri (tüyleri) çıkartılır.
• Bronz fırça ile teflon üzerindeki yüzeyin 

gözenekliğini artırılır.



• İlk kayma-parafini, florsuz sıcak parafin 
uygulanır. Daha sonra 15-20 dakika 
soğumasını beklenir. kazıyıcı ve bronz 
fırça ile parafin temizlenir

• Bu uygulama ne kadar çok olursa o kadar 
iyi olacaktır.
Fischer firması yeni kayaklar için 50-60 
defa parafinle çalışma öneriyor. 



Neden; kayakların tabanına fabrikada taş  
structur uygulanıyor. Bu çalışma sonrası 
gözle görülmeyen fakat mikroskop ile 
bakıldığında teflonda tüyler vardır. 

Bu tüyler hızı olumsuz etkiler. 



Yapılan her çalışma ile kayaklar yavaş 
yavaş hızlanır.

İlk zamanda kayaklar çok hızlı değildir.

Teflon plastik poşet gibidir. Ama içinde 
parafin ve fluor tozlarını tutmak için içinde 
karbon molekülleri bulunur.





WAX  TEMİZLEME

Klasik kayaklar için;
* Emiciliği yüksek kağıt
* Yumuşak plastik kazıyıcı
* Wax temizleyici (Clear)
* Kayma alanın kuruması beklenir. 

(tiner,benzin, vb) kimyasal temizleyiciler 
kullanılmaz.



Eğer elimizde cleaner olmadığı 
durumlarda; Slistre, fön ve bez yardımı ile 
temizleme yapılabilir.
Daha sonra florsuz sıcak parafin 
uygulanarak teflon tamamen waxtan 
arındırılır. 
Örneğin: Swıx CH10 sarı 



Video





PARAFİN TEMİZLEME
Paten Kayaklar;
Temizlemek için gerekenler ;  

Demir slistre,yumuşak parafin, fırçalar, fiberlen 
kağıt

• Bronz fırça ile fırçalama yapılır. Sonra, tekrar 
sıcak parafin ve kazınır, sıcak florsuz parafin 
uygulanır.

• Tozlar için aynıdır.
• Bu işlemi birkaç kez uygulanır.



• Sonraki antrenman ve yarış için parafin 
uygulanır.
Ayrıca; parafin temizlemek için özel 
parafin temizleme cleaner vardır. 
6-7 defa parafin uygulamasından sonra bu 
özel parafin temizleyici kullanılmalıdır.
Bu cleanerın özelliği teflondaki karbonun 
özelliğini bozmamasıdır.



Neden parafin cleaner gerek vardır. Biz 
parafin temizleme yapsak ta içinde biraz 
çöp kalacaktır.



Video



PARAFİN 

• Parafin uygulamasında ütü derecesi 
önemlidir. 

• Her firma parafinin kaç derece 
uygulanması gerektiğini kutu üzerinde 
belirtir.

• Fluor içinde aynıdır.
• Neden derece farklılık gösterir.



Çünkü; parafinlerin özellikleri farklı farklıdır.
Soğuk parafin ütü sonrası hemen 
temizlenmesi gerekir. Çok çabuk 
sertleşiyor ve kazımaya başladığımızda 
cam gibi kayma tabanından parçalanarak 
kalkıyor.
Sıcak parafinde ise tam tersi soğuması 
beklenir ve sonra temizlenir.

• Sprint yarışları daha iyi sonuç için kayaklar 
ısıtma kutuları doğrudan taşınırsa kayaklar 
üzerinde daha iyi sonuç elde edilmiş olur.



Termo kayak çantası kayakları sıcak 
tutacaktır. 
Neden kayaklar sıcak olmalıdır; soğuk 
havalarda kar yüzeyinde bulunan suyun az 
olması kayma hızını azaltacağından sıcak 
olan kayaklar kar üzerinde az bulunan su 
miktarını artıracak ve dolayı ile 
kayaklarımız start aldıktan sonra 400-500 
m. daha hızlı gidecektir.
Daha sonra kayaklar soğuyacak ve normal 
hızına gelecektir.



KAYAKLARI YARIŞMAYA 
HAZIRLAMA

Yarışma öncesi kayaklar 2 aşamalı 
testten geçilir.

1. Kayak testi; hava durumuna göre 
(sıcaklık, nem ve kar durumu) 3-5 çift 
kayak parafin yapılarak temizlenir.
Bu işlemde parafin fark etmez. Buradaki 
amaç hızlı kayağı bulmaktır.



2. Parafin testi; kayakların altına farklı farklı 
parafinler uygulayarak en hızlı parafin 
bulunur. 

Daha sonra en hızlı kayağa en hızlı parafin 
uygulanarak kayak yarışmaya hazır hale 
gelir.



Video



TUTUCU WAXLARI UYGULAMA

• Wax bölgesi zımpara yapılır.
• Daha sonra graund wax; sıcak havalarda 

yaş graund soğuk havalarda kuru graund 
wax bölgesine fön ve mantar yardımı ile 
uygulanır.
Fakat graund çok ince taban olmalıdır. 
Bunun nedeni ise; wax ile kayağın iyi 
kontak yapması içindir.

• Sonra tutucu wax yada waxlar tabana 
uygulanır.









Video



TÜP WAX
• Wax bölgesi zımpara yapılır.
• Graund wax; Fön ve mantar yardımı(elle, 

parmakla ve plastik slitre ) ile wax 
bölgesine uygulanır.

• Sonra tutucu wax yada waxlar tabana 
uygulanır.

• Tüp waxda ince taban için baskı 
yapılabilir

• Kalın tabanla için baskı yapılmaz.
• Bazen sadece fönle ısıtmakta yeterli olur.







Video



STRUCTURE

• Bütün kayaklara (plus,could,medium v.s) 
fabrika çıkışlı structur yapılmıştır. 

• Parafinsiz kayağa structur çekilirken baskı 
yapılabilir. 

• Parafinli kayağa çekilirken baskı yapılmaz.
• Structur hava durumuna göre de ince,orta 

ve derin derecikler acar. 



• İnce küçük derecikler soğuk havalar için
• Orta, derin büyük derecikler sulu kar 

içindir.
Neden structur; Teflonda havayı fazla 

tutmak ve kaymayı hızlandırmaktır. 
Havanın olmadığı yerde kayak ile kar 
arasında vakum oluşarak teflonun 
yapışmasına ve dolayısıyla kayakların 
yavaş kaymasına neden olacaktır.







Video



• Bu anlatılanlar belirli koşullar için en iyi 
olan değildir.

• Koşulları ve sonuçları farklıdır.
• Çünkü her zaman test yapmak gerekir.



Kayak Hazırlamada ve Yarışmalarda 
İyi Şanslar

Teşekkür ederiz!


