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Tapa les ratllades
✒ �Tino Morte Jordi Play

Que la sola dels teus esquís presenti ratllades no és estrany, ja que només s'ha de

pensar en la forta fricció a que es veu sotmesa la part d el'esquí que està en contac-

te amb la neu. Una superfície que no sempre té el mateix aspecte, que no és unifor-

me, i que castiga molt el material. L'ideal seria ser una persona atenta amb el mate-

rial, i mimar-lo després de cada esquiada, però ni els més maniàtics es lliuren de

sentir com agents externs esgarrapen la sola que els fa lliscar. I hi ha cops que

aquestes rascades fan mal. A major presència de ratllades, o com més greus siguin

aquestes, pitjor serà el comportament dels nostres esquís. Per tant, cal dur-los al

taller perquè deixin les soles tant suaus com la galta d'un nen. Com sempre, aquesta

no és una operació excessivament complicada. És per aquesta raó que hi ha qui

s’anima a fer-ho ell mateix. Però, també es cert que hi ha ratlles i ratlles, i que per

molt que ens esforcem s’ha de ser una mica manetes. Així, doncs, no hi ha res com

anar al taller.

Toca candela
A casa es poden fer les petites reparacions que es duen a terme mitjançant les can-

deles, però quan la sola està molt malmesa, no ja pel nombre de ratllades sinó per

l’incidència d’aquestes, cal una màquina adequada, ja que la seva eficàcia està a anys

llum de la que puguin oferir les candeles.

Abans de començar a operar el pacient, cal preparar-lo per a la operació. Així, que,

com a bons cirurgians, si cal netejarem la sola amb dissolvent específic.

Normalment, si hem fet servir els esquís això no caldrà, ja que és més indicat per

aquells estris que porten molt de temps dins de la bossa o tancats a l’armari.

Un cop estiguin tant nets i fins com les natges d’un nen, hi deixarem caure unes

gotes de poliuretà. Un cop estés, el rascarem, i seguidament eliminarem el material

sobrant de poliuretà que hi ha sobre les soles.

També podem agafar una màquina automàtica, la qual treballa amb un poliuretà

especial, que fon a molt baixa temperatura i treballa amb molt pes. D’aquesta mane-

ra, totes les ratllades, per amagades que estiguin, acaben sortint a la superfície.

Això es possible perquè al treballar a baixa temperatura, en el moment que la sola

deixa de tenir pressió el material s’infla, i les ratllades que estaven cap a baix queden

cap a dalt. Aquest procés tant sols es pot fer amb aquesta màquina, la qual no cas-

tiga gaire l’esquí i té una gran efectivitat perquè les ratllades s’eliminen i fer aquest

procés de manera manual és del tot impossible. I, és clar, malgrat no siguis un set-

ciències, tenir una màquina d’aquestes a casa sembla del

tot improbable. �

Comença la temporada amb el material en les millors

condicions. Sinó el vas dur al taller a finals del passat

exercici blanc, ara és el moment de fer les soles dels

teus esquís.

Productes
01. Dissolvent específic
02. Ceres sòlides per planxa
03. Ceres fluorades amb esprai
04. Rascleta metàl.lica
05. Raspall

06. Llimes
07. Candeles
08. Equip d'encerat ràpid
09. Raspalls rotatoris
10. Planxa
11. Rascleta de plàstic

Les soles dels esquís han d'estar perfectament planes,
ja que quan més ratllades tinguin menys precisos seran a l'esquiar.1 Un cop rascada la cera, alliberarem l'estructura mitjançant un raspall.5

Per a un encerat de qualitat, primer cal eliminar totes les restes
fent servir un dissolvent especial de poliuretà.6 Després, aplicarem la cera en pols o en esprai.7

Per fer que la cera penetri a la sola, primer treballarem amb un rodet de
suro, i després netejarem amb un rodet de crim i un de niló.8

Les candeles de poliuretà permeten tapar petites ratllades. 
S'encén un extrem i es deixa gotejar sobre la sola de l'esquí.2

Per eliminar les restes de poliuretà cal una rascleta metàl.lica. 
En canvi, per la cera haurem d'emprar una rascleta de plàstic.4

L'encerat és un procés diferent. Permet que els esquís llisquin millor un cop
estan reparats. Cal deixar gotejar la cera i després passar la planxa.3
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