honing kit
1 Sharpen the blades.

Use gloves and a steady table when
honing. Always hone the blades in a
similar procedure.

3

Apply blade oil.

Apply on both sides of the blade.

6 Finish off with the polishing

hone and the leather hone if
needed.

2 Use the diamond side of the
combi hone X-3.

Hone both sides of the blade.

4

Use the ceramic side of the
combi hone X-3.

Hone both sides of the blade.

Fine hone

Use the fine hone during games.
It's coarser and will remove nicks in
a fast way. If the blade is rusty and
have deep nicks; use the fine hone
prior to sharpening to save the
sharpening wheel from a lot of wear.

5 Hone carefully at a 5 ° angle for
best result.

Hone both sides of the blade

Fork hone

Use the fork hone if you need
a quick fix to regain the blades'
edges during games and don't have
time to resharpen.

bryningskit
x1

x1

Kombibryne X-3

1

Slipa skridskorna.

2 Använd diamantsidan av
kombibryne X-3.

Slipolja
Använd skyddshandskar och
ett stabilt bord. Bryna alltid
båda skenorna på samma sätt.

x1

x1

Finbryne

3

Applicera slipolja.

av kombibryne X-3.

5 Bryna försiktigt med 5 °

vinkel för bästa resultat.

Bryna båda sidor av skenan.

Bryna båda sidor av skenan.

Klykbryne

6 Avsluta med poler-

och läderbryne vid behov.

x1

4 Använd keramiksidan

Läderbryne

Applicera på båda sidor av skenan.
x1

Bryna båda sidor av skenan.

Polerbryne

Finbryne

Använd finbrynet under match.
Den har en grövre yta och tar bort alla
hack i skenan på ett snabbt sätt. Om
skenan är rostig och har djupa hack
använd finbrynet innan slipning för att
spara på slipskivans livslängd.

Klykbryne

Använd klykbrynet vid akuta
matchsituationer när man måste
återfå skenans egg och inte har tid
för en omslipning.
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