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més adequada en funció de la temperatura de la neu i
de la seva consistència.
Quina parafina hem d’utilitzar?
Al mercat hi ha molts tipus de parafines i de diferents
marques. En general i a grans trets, podem distingir
les fluorades de les no fluorades. Dins de les fluorades
en trobem de contingut mitjà de fluor que pot servir
com a única parafina o com a base d’una fluorada
100%, les d’alt contingut de fluor que també pot ser-
vir com a única parafina o com a base d’una fluorada
100% i les 100% fluorades que existeixen en diferents
formats: pols, sòlid o líquid, el més comú és en forma
de pols  i que mai s’aplica de forma aïllada sinó que
s’aplica damunt d’una base de parafina no fluorada o
semifluorada ja planxada i polida.
Com que les parafines amb fluor són molt més cares,
les podem utilitzar només en determinades ocasions
especials: curses, marxes... i per anar entrenant cada
dia podem utilitzar les no fluorades, posant molta aten-
ció a les especificacions de temperatura de la neu que
ens senyala el fabricant de la parafina; ja que existei-
xen diferents tipus de parafines en funció de la tempe-
ratura de la neu. En el cas de les parafines no ens hem
de fixar en el color i sí en les especificacions de l’eti-
queta del producte.
Malgrat això no sempre la gamma més baixa, és a dir
la de parafines no fluorades, és la menys efectiva, en
condicions de baixa humitat llisca de millor manera un
esquí parafinat sense fluor que amb fluor.
També podem trobar altres modalitats menys utilitza-
des, però útils en certs casos molt concrets com les

grafitades que funcionen molt bé en dies molt secs i
ventosos carregats d’electricitat estàtica.
En definitiva i resumint els tipus de parafines que tro-
bem al mercat solen ser (de més a menys cost):
-Fluor 100%. El format més comú, és en forma de pols
i mai s’aplica de forma aïllada sol aplicar-se damunt
una base no fluorada o semifluorada ja planxada, ras-
cada i polida. El format líquid, que sol ser en pots
d’esprai, sol utilitzar-se per modificar el parafinant just
abans de la cursa si les condicions meteorològiques
han sofert canvis respecte a les previsions. El format
sòlid és una bona opció per curses de curta durada
tipus esprint.
-Alt contingut de fluor (sovint indicades com HF). És
sòlida en forma de bloc i cal fondre-la per la seva apli-
cació, pot servir com a parafina única o com a base
d’una fluorada 100%.
-Baix contingut de fluor (sovint indicades com LF). És
sòlida en forma de bloc i cal fondre-la per poder-la apli-
car, pot servir com a parafina única o com a base d’una
fluorada 100%.
-Sense fluor. És sòlida en forma de bloc i cal fondre-la
per  aplicar-la, serveix com a única parafina i no com a
base de fluorades, ja que quan sol funcionar bé, no fun-
cionen les fluorades.
-Altres. Parafines grafitades que utilitzarem pel man-
teniment de la sola o per dies secs i ventats. Silicones
que solen combinar-se amb parafines per neus molt
humides. Olis especials que també solen aplicar-se en
dies de neu molt humida damunt de la base ja parafi-
nada, rascada i polida. 

Quins altres materials o estris necessitarem?
-Banc de parafinar, n’hi ha de molts tipus però cal com
a mínim que sigui estable, també solen vendre brides
de subjecció per col.locar en taules convencionals o de
càmping que tinguem. 
-Planxa, en trobarem de moltes marques i tipus però
és molt convenient que disposin de regulador de tem-
peratura.
-Rasqueta de canals, que solen anar dins les caixes
dels tubs de cera tova (klister). 
-Rasqueta de sola, és una rasqueta de plàstic o meta-
crilat rectangular que ens ajudarà a eliminar la parafi-
na sobrant de la sola
-Raspall de mà, n’hi ha de moltes dureses i material,
n’hi ha de metàl·lic, de niló o de pèl de cavall. Sovint sol
utilitzar-se els de pèl més dur per a les primeres pas-
sades i els de pèl fi per a les passades finals. Mentre
que el raspall de pues metàl.liques s’utilitza per nete-
jar la sola de l’esquí junt amb els dissolvents.
-Raspalls rotatius, s’utilitzen amb un mànec que els
suporta collat a una màquina rotativa o de foradar,
també amb diferents dureses i material de pè, solen
utilitzar-se per accelerar els processos de raspallat i
sobretot en parafines fluorades.
-Dissolvent, per netejar ceres i altres residus de la sola
de l’esquí abans del parafinant.
-Fibertex o draps de seda (o retalls de mitja), per
donar un acabat fi i treure les restes en acabar el para-
finant.
-Suro, que pot ser per aplicar a mà o mitjançant el dis-
positiu rotatiu, per estendre el fluor líquid o sòlid.
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Com elegir un tipus de
cera en funció de les con-
dicions atmosfèriques o
de la neu? Com parafi-
nar? Quins tipus de para-
fines existeixen al mer-
cat? I de ceres...?

Esquí nòrdic

Preguntes que en aquest article mirarem que quedin
resoltes, si més no, d’una manera genèrica ja que l’art
d’encerar i parafinar és gairebé això: un art amb fona-
ments tècnics. I diem que d’una manera genèrica donat
que es podria escriure un tractat de moltes pàgines
sobre el tema i amb diferents maneres i procediments.
És per això que aquí descriurem els processos més
habituals i genèrics, per tal d’oferir una visió general
del tema, però sense renunciar a esdevenir un breu
tractat pràctic de com procedir en molts dels casos
més habituals.
Un bon parafinant de la sola de l’esquí contribuirà en
bona mesura en el resultat d’una cursa en estil patina-
dor o skating, mentre que la combinació d’un bon para-
finant i un bon encerat ho farà en una d’estil clàssic. És
per això que a més d’una bona forma física i una bona
tècnica cal que tinguem els materials adequats a cada
tipus de neu i de climatologia i això es pot assolir
encertant en la tria de parafines i ceres.  Arreu el món
de l’esquí de fons hi ha veritables especialistes en
aquesta tasca, i cada equip sol disposar d’una o vàries
persones per aquesta finalitat. Son els anomenats pre-
paradors d’esquís (skiman i skiwomen).

Decisiu en el resultat
Un dels directors tècnics de l’equip nacional italià
d’esquí de fons va afirmar en una ocasió que l’encert en
l’elecció de parafines i ceres pot influir fins a un 20%

en el resultat de cada cursa i, de vegades, és determi-
nant per poder acabar una competició, sobretot en
distàncies llargues. Realment així és, quants casos es
coneixen de quedar-se sense cera en pujades pronun-
ciades i llargues? La resposta: molts més dels que es
voldria, el resultat: haver d’abandonar i tornar cami-
nant o corrent o com es pugui. Així, doncs en primer
lloc, cal distingir clarament entre ceres i parafines, ja
que existeix certa confusió propiciada per l’esquí alpí:
quan l’esquiador alpí aplica substàncies lliscants a la
sola dels esquís es diu que encera, quan en realitat per
als fondistes el que s’està fent és parafinar. 
Per tant, en el món de l’esquí de fons, distingim de
manera diàfana la parafina (substància que facilita la
lliscada) i la cera (substància que facilita la retenció).

Parafines
Les parafines són uns productes que s’apliquen a la
sola dels esquís amb la doble finalitat de protegir-los,
evitant el ressecament, i per millorar el lliscament.
Quins esquís cal parafinar?
S’han de parafinar tots els esquís: Els de patinador han
de ser parafinats en la seva totalitat de la sola, i els de
clàssic i els d’escates s’han de parafinar per l’espàtula
i per la cua, o sigui només cal deixar sense parafinar la
part central anomenada pont, ja que en aquesta zona

és on es practica l’encerat de retenció en els esquís de
clàssic, o és la zona d’escates dels esquís de passeig.
Quan s’ha de parafinar?
Si volem conservar o millorar la capacitat de lliscament
de la sola és necessari parafinar els esquís cada set-
mana durant l’hivern. És recomanable netejar els
esquís i aplicar-hi parafina després del cap de setma-
na per tal que passin l’interval de dilluns a divendres en
bones condicions. Quan arriba el moment d’utilitzar-los
els desparafinem.
Malgrat el que hem dit, en el cas d’esquiadors de com-
petició es parafina cada dia fins al punt que en l’alta
competició es parafina moments abans de la cursa per
tal de millorar el lliscament, tot aplicant-hi la parafina

Parafinat i enceratge
en l’esquí de fons
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Procés de parafinat sense fluor (o base)

Procés de parafinat amb fluor pols
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Ceres
Les ceres utilitzades en l’esquí de fons són unes
substàncies que tenen per finalitat la retenció. És a dir
evitar que l’esquí retrocedeixi en una pujada.
Quins esquís cal encerar?
Només s’enceren els esquís de clàssic. 
Els esquís de passeig amb escates no s’han d’encerar
ja que les escates fan la funció de la retenció.
Quina zona s’ha d’encerar?
Quan comprem uns esquís de clàssic hem de tenir en
compte no només la llargada de l’esquí, que ha de ser
proporcional a l’alçada, sinó també el seu grau de rigi-
desa, que vindrà condicionat pel nostre pes i pel nos-
tre nivell d’esquí. En aquest sentit és del tot important
adquirir-los en un establiment que disposi de personal
expert. El venedor expert, apart d’aconsellar-vos sobre
l’esquí que us cal escollir, us marcarà la zona d’ence-
rat, que es correspon en aquella part del pont que aixa-
fem quan carreguem tot el pes en un sol esquí.
Quan s’ha d’encerar?
Els esquís de clàssic s’han d’encerar cada dia que
s’hagin d’utilitzar. Per això és del tot necessari netejar-
los cada dia al’acabar l’esquiada.
Com es netegen?
1. Es col·loca l’esquí ben subjecte en un cavallet o banc
de treball amb la sola cap a munt.
2. Es rasca la cera amb una rasqueta de plàstic.
3. Es neteja bé la zona d’encerat amb drapets o paper
higènic i dissolvent especial.
4. S’eixuga totalment la sola de l’esquí.
Quin tipus de cera utilitzarem?
A l'igual que passa amb les parafines, també hi ha
ceres fluorades –que utilitzarem per la competició- i
ceres sense fluor que farem servir quotidianament.
Independentment de la marca de ceres que utilitzem,
la primera elecció que hem de saber fer, i és fonamen-
tal no equivocar-se, és la següent: tub o pot.
Si la neu està transformada cal posar tub. Si la neu no
està transformada cal posar pot.
Com sabem que la neu no està transformada?
Diem que la neu no està transformada si ha caigut
recentment i segueix fent fred. També pot fer dies que
ha nevat i la neu no ha perdut les seves característi-

ques morfològiques: neu solta, poc densa i seca –costa
fer boles-. Se la coneix també per neu pols.
Per tal que la neu es mantingui sense transformar cal
que la temperatura no superi els 0º C.
A casa nostra no és molt freqüent poder esquiar gai-
res dies seguits amb neu pols.
Com sabem que la neu sí que està transformada?
Si puja la temperatura, es fon una petita part de la neu.
Amb el fred posterior, sobretot de la nit, es congela de
nou la barreja de neu aigua, modificant-se la forma dels
grans: són més rodons i s’enganxen entre ells.
La neu transformada pot presentar diferents graus:
neu dura, neu primavera, etc.
La segona elecció serà: quin tub o quin pot?
Per tal d’evitar gaires errors, cal saber la temperatura
de la neu, clavant-hi un termòmetre i mirar el cel per
tal de saber la humitat de l’ambient. Si el cel està ras
la humitat serà baixa, per contra si està molt tapat de
núvols la humitat serà alta. 
Els tubs i els pots, siguin de la marca que siguin, vénen
amb un codi de colors que va del verd com a tempera-
tura més freda, passant pel blau, viola, rosa, vermell,
groc, etc. Però a més, en cada un s’especifica la tem-
peratura adequada. A més podem trobar pots o tubs
de cera específics per aplicar com a primera capa de
base.
És molt important tenir present que si la humitat és
alta, cal considerar la temperatura de la neu com si fos
un o dos graus més.
Com s’aplica el pot?
Si hem elegit pot, perquè la neu és pols, hem de seguir
els següents passos:
1. Estendre a la zona d’encerat una capa de pot base.
Si no tenim pot base podem utilitzar per fer de base el

més fred que tinguem –verd o blau-.
2. Escampem amb el suro per que quedi uniforme.
3. Apliquem el pot escollit.
4. Tornem a passar el suro.
5. Repetim els apartats C i D, dos, tres o quatre vega-
des, en funció de les hores que vulguem esquiar.
Com s’aplica el tub?
1. Estendre a la zona d’encerat una capa de tub que
faci de base. Pot ser un tub específic, o un de molt
fred: verd o blau.
2. La cera de base és molt dura i és difícil d’escampar
amb la mà. Es recomana utilitzar una planxa calenta, o
una espàtula de ferro escalfada al foc. Mai utilitzarem
la planxa de parafinar per encerar.
3. Esperem que es refredi la base i després apliquem
el tub escollit. 
4. Escampem amb la mà la cera. En cas que no
s’hagués refredat la base cometríem l’error de barre-
jar les dues ceres.
5. Si tenim previst esquiar molta estona, podem afegir
una nova capa de cera. !
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Com es parafina en cas de parafina única o de base?
1. Es col·loca l’esquí ben subjecte en un cavallet o banc
de treball amb la sola cap a munt.
2. Es neteja la sola amb un drap i dissolvent si és
necessari.
3. Es deixa la sola ben seca.
4. Amb una planxa d’encerar (planxa elèctrica sense
forats) es fon la parafina i es deixen caure les gotes a
sobre de la sola de l’esquí.
5. Es planxa la superfície de manera que la parafina
líquida cobreixi tota la sola. S’ha de vigilar de no entre-
tenir-se massa per tal de no cremar la parafina i menys
la sola.
6. Es deixa refredar l’esquí. Si no s’ha d’esquiar en
aquell moment és preferible deixar els esquís amb la
parafina fins al dia de ser utilitzats. En cas contrari que
s’hagin de menester en aquell mateix dia, cal posar-los
a l'exterior en un lloc fred per tal que la parafina se soli-
difiqui del tot.
7. Es torna a posar l’esquí al cavallet o banc de treball,
amb la sola a munt i ben subjecte.
8. Amb una rasqueta de canals, que aconseguirem en
adquirir els tubs de cera, netegem el canal i les vores.
9. Agafem un bloc de plexiglàs o rasqueta de fibra plàs-
tica i rasquem la sola des del davant fins al darrera, de
manera que vagi saltant la parafina sobrant tot vigilant
que no rasquem la base de l’esquí. Només ha de que-
dar parafina en els porus de la sola.
10. Passem el raspall de plàstic en el mateix sentit pri-
mer amb raspall de pues dures i després amb un de
pues toves per polir i de seguida veurem com lluu la
sola dels esquís.
11. Després podem passar de nou el raspall dur en
ziga-zaga i de dalt a baix afinant després amb el tou.
12. Si volem podem passar, finalment un drap fi, una
mitja de seda o fibertex per acabar de treure la pols i
deixar-los ben lluents.
Com es parafina en cas de parafina 100% fluorada
en pols damunt la parafina de base?
1. S’estén la pols de fluor de manera igualada i uniforme.
2. Es passa la planxa de manera ràpida taponant

(xafant la sola) al llarg de l’esquí per dissoldre la pols.
3. Es planxa a poc a poc i de dalt a baix amb una tem-
peratura aproximada de 150º (tot i que cal seguir les
instruccions de cada fabricant de parafina).
4. Una vegada uniformitzada la capa de fluor cal deixar
que es refredi uns 20 minuts, tot depèn de la tempe-
ratura ambient, si fa força fred es pot disminuir aquest
temps.
5. Es torna a posar l’esquí al cavallet o banc de treball,
amb la sola a munt i ben subjecte.
6. Raspallar primer amb raspall de niló, després amb
raspall semidur i finalitzar amb raspall tou.
7. Passar fibertex per polir.
8. Una altra opció seria després del planxat del punt 4,
raspallar amb un raspall dur i tornar a planxar per tor-
nar a seguir el procés pel punt 4.
Com es parafina en cas de parafina 100% fluorada
sòlida damunt de la parafina de base?
(una bona opció per esprints)
1. Escalfar la sola de l’esquí amb aire calent o bufador, 

però vigilant que la flama no toqui la sola i la cremi.
2. Rascar el bloc sòlid de fluor al llarg de la sola.
3. Escampar amb suro rotatiu (o a mà) fins que ho
vegem uniforme.
4. Raspallar amb raspall tou 
5. Polir amb fibertex o drap de seda. 
Com es parafina en cas de parafina 100% fluorada
líquida damunt la parafina de base?
(una bona opció per afinar el parafinant just abans de
la cursa)
1. Escalfar la sola de l’esquí amb aire calent o bufador,
però vigilant que la flama no toqui la sola i la cremi.
2. Estendre el líquid al llarg de la sola de l’esquí, però
en fragments de 20 cm.
3. Escampar amb suro rotatiu (o a mà) fins que canviï
a blanc i fer els altres 20 cm de sola, repetint el pro-
cés 2 i 3 fins acabar la sola.
4. Escampar de manera lineal amb el suro de dalt a
baix. 
5. Deixar uns 20 minuts abans d’utilitzar-lo. 
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Procés de parafinat amb fluor sòlid

Procés de parafinant amb fluor líquid

Procés d'encerat amb cera de pot

Zona d'encerat aproximada en funció
de la llargada total de l'esquí

Procés d'encerat amb cera de tub (klister)

FABRICANTS DE CERES I PARAFINES

DRAGONSKI www.dragonski.com

HOLMENKOL www.holmenkol.com

MAPLUS www.maplus.it

REX www.rexskiwax.com

RODE www.rodeskiwax.no

SKI-GO www.ski-go.com

SOLDA www.soldaskiwax.com

STAR www.starwax.com

START www.startskiwax.com

SWIX www.swixsport.com

TOKO www.toko.ch

VAUGHTI www.vauhtispeed.fi


