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Material necessari. 

- Taula. 
- Torns (subjectar esquis) 
- Gomes o similars específics per fixar frens fixacions.  
- Cinta pintor. 
- Pinzell. 
- Draps. 
- Scotch Brite i paper de vidre. 
- Extractor ABS 
- Llimes fines, (mitges), devastadora. 
- Pedra d’òxid, pedra blanca. 
- “Diaface” 200, 400, 600, 1500. 
- Angles, pinça. 
- Angle per tuning o cinta pintor. 
- Goma abrasiva. 
- Planxa (termòstat millor). 
- Rasqueta plàstic i metàl·lica, “afila rasquetes”. 
- Raspalls. 
- Cera. 
- Còfix en barra. 
- Encenedor. 
- Guix i raspall metàl·lic per netejar llimes. 
- Aigua. 
- Guant. 

 
 

         
 

 
 
 
 

 
  



Reparació de la sola. 
RALLADES O FORADETS. 
1. Eliminar trossets que sobresurtin  tallant-los amb un cúter o passant la 

devastadora amb molta cura.  
2. Netejar el forat i el voltant amb dissolvent especial per 

a soles d’esquís. L’aplicarem sobre el forat i voltant i amb un 
drap net fregarem suaument. Tot seguit passarem el raspall.  

3. Aplicarem 
còfix amb pistola, 
o cremant-lo amb 

encenedor deixant caure gotes en la 
part afectada sense que la barra toqui 
la sola. 

4. Premsarem amb una llima. Ha de 
se quelcom rugós per tal que ell còfix 
no si adhereixi. Deixarem refredar.  

5.  Traurem el còfix sobrant amb la 
rasqueta de ferro o devastadora, aplicant 
força només sobre la part afectada. 

6. Passarem Scotch Brite amb alguna 
cosa plana suaument. 

 
En cas que la rallada o forat sigui molt gran, estigui al 

costat del cantell i no s’aguanti el còfix o es vegi el nucli 
acudirem a un professional per què ho repari adequadament... 

 
PLA DE L’ESQUÍ. 

Amb un regle rectificat, recolzant-lo sobre la sola i cantells, 
mirarem si la sola està plana i alineada amb els cantells, o 
esta còncava o convexa, al llarg de tot l’esquí. En cas de no 
ser pla haurem de portar-los a rectificar. 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

  

     Còncava           Convexa          Plana 



Reparació dels cantells. 
En cas de què el cantell estigui molt mossegat o arrencat haurem de portar els 

esquís a un professional. 
Si el cantell està una mica mossegat prosseguirem com si féssim la preparació 

dels cantells. 
 

Preparació dels cantells. 
ESQUÍS NOUS. 
Els esquís de taller o FIS solen venir sense fer, per tal de què cada corredor els 

prepari a la seva manera. Venen a 0º de túning i 90º lateral. Normalment venen amb 
una etiqueta que ho posa. 

Els esquís comercials, juniors i no FIS normalment venen amb 1º de túning i 89º 
de lateral. Pot ser que vingui especificat o no, és convenient de preguntar-ho al 
comercial. 

Si els esquis estan per fer: 
1. Lligarem els frens dels esquís. 
2. Mirar si estan rectificats com hem fet al apartat reparació de 

la sola, pla de l’esquí. Si no estan rectificats s’han de rectificar. 
3. Túning* del canto de la part de la sola, canto pla. 

a. Passaré la llima fina amb la cunya de 0,5º o 1º 
segons ens convingui. Sempre passades llargues i sense fer 
gaire pressió. Les llimes funcionen per temperatura, no per 
pressió. El passarem fins que tot el cantell s’hagi passat a 
l’angle desitjat. 

b. Passarem el diaface de 400, 600 i 1500 
respectivament amb la cunya. 

4. Canto lateral.  
a. Traurem el ABS amb l’extractor de ABS amb molt de cuidado i només el 

necessari per poder passar la llima. 
b. Passarem la devastadora amb l’angle que vulguem. Si 

no tenim gaire tacte fer-ho amb la fina. No passar-la 
gaire. 

c. Passarem la llima amb l’angle 
que vulguem, amb passades llargues i 

continues fins a que tot el cantell estigui amb l’angulació 
desitjada. 

d. Prosseguirem amb els diaface de 400, 600 i 1500 
respectivament. Quan passem els 600 per lateral farem 
unes passades sense cunya, recolzant molt bé el diaface 
al cantell, pel pla amb aquesta. Amb els de 600 i 1500 
igual. 

e. Sempre acabarem passant el diaface per el pla. 
f. Matarem una mica de 

canto a l’espàtula i a la cua amb 
la goma abrasiva.  

g. Passarem paper de vidre per l’ABS fins que quedi 
ben fi. 



Llim
a 

57’3 mm 

Cinta 
Pintor 

 
*Com fer l’angle del tuning: 
Amb una llima i cinta de pintor es pot fer. Hem d’agafar la llima i a la part alta 

encintar-la de manera que: 
- Si volem fer 0,5º: mesurem la llima amb peu de rei, hem d’encintar fins que 

mesuri 1 mm més que la llima. D’aquesta manera quedarà 0,5 mm. per costar. 
- Si volem fer 1º: mesurem la llima amb peu de rei, hem d’encintar fins que 

mesuri 2 mm més que la llima. D’aquesta manera quedarà 1 mm. per costar. 
Llavors només faltarà marcar amb un rotulador una línia a 57,3 mm. de la cinta 

de pintor. 
  
 
 
 
 
 
 

A l’hora de fer el tuning haurem de agafar la 
llima per la marca de rotulador i recolzar el dit al 
cantell lateral de tal manera que la marca coincideixi 
amb el boral del canto pla. 
 
 
 
 
 

 
 
Curiositats. 

  



PREPARACIÓ DIÀRIA DELS ESQUÍS. 
Els esquís han d’estar ben secs i a temperatura ambient (18º - 20º). 
De tant en quan mirarem si la sola continua plana amb el regle rectificat. 
1. Lligarem els frens dels esquís. 
2. Canto pla. En cas de necessitat farem el canto pla. No s’ha 

de fer cada cop que mantinc els esquís, 
només quan faci falta. 

3. Canto lateral. 
a. Traurem el ABS amb l’extractor 

de ABS amb molt de cuidado i només 
el necessari per poder passar la llima 

o diaface. 
b. Passarem la llima, en cas de necessitat, amb 

l’angle que vulguem, amb passades llargues i continues fins a 
que tot el cantell estigui amb 
l’angulació desitjada. 

c. Prosseguirem amb els diaface 
de 400, 600 i 1500 respectivament. 
Quan passem els 600 per lateral 
farem unes passades sense cunya, 
recolzant molt bé el diaface al cantell, 
pel pla amb aquesta. Amb els de 600 i 1500 igual. 

d. Sempre acabarem passant el diaface per el pla. 
e. Matarem una mica de canto a 

l’espàtula i a la cua amb la goma 
abrasiva, en cas de necessitat. 

f. Polirem el final de la cua. 

g. Passarem paper de vidre 
per l’ABS fins que quedi ben fi. 

 
 

  



Preparació de la sola. 
NATEJA DE LA SOLA. 
Els esquís han d’estar ben secs i a temperatura ambient (18º - 

20º).  
1. Lligarem els frens dels esquís. 

2. Traurem la resta de cera que pugui 
quedar a la sola amb la rasqueta de 
plàstic sempre d’espàtula a cua. 

3. Passarem el raspall (i Scotch Brite, amb alguna cosa 
plana) sempre d’espàtula a cua. 

4. Encerarem amb cera universal. 
5. Rascarem quan la cera encara estigui calenta, sempre 

d’espàtula a cua. 
6. Passarem el raspall sempre d’espàtula a cua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCERAT.  
Normalment aquest encerat es fa un cop fets el cantells.  
1. Netejarem la sola amb un pinzell net, després passarem 

el raspall (i Scotch Brite, amb alguna cosa plana) 
sempre de espàtula a cua.  

2. Encerarem amb cera calenta. 
3. Un cop aquesta cera és freda rascarem amb la rasqueta 

de plàstic, sempre d’espàtula a cua, o en cas de què no 
hi hagi molta cera sobrant no rascarem. 

4. Encintarem els esquís.  
 
ENCERAT DE CARRERA. 
Els esquís han d’estar ben secs i a temperatura ambient 

(18º - 20º). 
1. Lligarem els frens dels esquís. 
2. Si la sola està bruta seguirem els passos de la neteja 

de sola. Si està neta... 
3. Traurem la resta de cera que pugui quedar a la sola 

amb la rasqueta de plàstic sempre d’espàtula a cua. 
4. Passarem el raspall sempre d’espàtula a cua. 
5. Encerarem amb cera base adient a la cera amb additiu 

que volem acabar l’encerat. 
6. Un cop aquesta cera és freda la rascarem, sempre d’espàtula a cua. 



7. Passarem el raspall sempre d’espàtula a cua. 
8. Encerarem amb la cera amb additiu que vulguem. 
9. Un cop aquesta cera és freda rascarem amb la rasqueta de, sempre d’espàtula 

a cua. 
10. Passarem el raspall sempre d’espàtula a cua. 
11. Encintarem els esquís. 
 
 

  



Les fixacions. 
Totes les fixac¡ons es poden graduar per ajustar a la bota i necessitats de l’usuari. 
Elements que es graduen: 
La distància entre puntera i talonera, pretensió, en algunes l’alçada de la puntera, 

DIN (força de la molla). 
És molt important que si la bota és junior la fixació sigui junior, i si la bota 

és d’adult la fixació també. Les mides de junior i adult no són iguals, això fa 
que l’encaix entre bota i fixació no sigui correcte en cas de que la bota i la 
fixació no siguin parelles. 

Lo més important és la pretensió i DIN, ja que les demés solen venir de la botiga. 
La pretensió és el recorregut que té la talonera per tal d’exercir la mateixa pressió 

a la bota en diferents condicions de flexió de l’esquí. Normalment hi ha un cargol o 
un pestanya que ha d’estar entre dos paràmetres marcat a la talonera. 

El DIN és la força teòrica que ha d’exercir l’esquiador per que la fixació s’alliberi. 
El valor de la talonera i puntera sempre serà igual. 

Taula de regulació del DIN: 
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