
GUN DEGREASER CLEANER jest przeznaczony do szybkiego 
czyszczenia i odtłuszczania powierzchni metalowych broni. 
Skutecznie usuwa stare oleje, osady proszkowe i inne 
zanieczyszczenia. Wnika w trudno dostępne miejsca i w 100% 
wypiera wilgoć. Nie pozostawia żadnych zabrudzeń i zapachów 
na obrabianej powierzchni.

GUN DEGREASER CLEANER ma zastosowanie do luf, 
kompensatorów, czoków, komór nabojowych, mechanizmów 
ryglowych, rur gazowych, suwadeł, zamków, iglic, pazurów 
wyciągu i każdej innej części broni wystawionej na działanie 
gazów prochowych.

DEGREASER CLEANER

OPAKOWANIA
BORE CLEANING FOAM usuwa węgiel 
(nagar), miedź, ołów, cynk, oraz wszelkie 
zanieczyszczenia. Wysoce skuteczna 
formuła szybko i bezpiecznie czyści lufę. 
Produkt nie zawiera amoniaku i nie wydziela 
toksycznych oparów, nie jest palny. 
Produkt należy używać w wentylowanych 
pomieszczeniach. Spełnia wszystkie 
standardy przemysłowe w zakresie 
konserwacji broni strzeleckiej. 
Jest nieszkodliwy dla metalu, drewna, farb, 
lakierów, ceramiki, gumy oraz plastiku.

WŁAŚCIWOŚCI:
Od momentu kontaktu z powierzchnią, 
aktywne składniki pianki wnikają w 
metalową powierzchnię i mikropęknięcia. 
Następuje oddzielenie zanieczyszczeń 
(węgla, miedzi, ołowiu, cynku itp.), które 
następnie ulegają rozpuszczeniu. Po 
usunięciu brudu, już na czystej powierzchni 
pozostaje cienka warstwa oleju ochronnego. 
Lufa zostaje zabezpieczona.

ZALETY:

BORE CLEANING FOAM

•  niepalny,
•  nie zawiera amoniaku, alkoholu, kwasów,
•  czyści i odpycha brud i węgiel,
•  zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną,

• nieszkodliwy dla metalu, drewna, farby, 
    ceramiki, gumy, plastiku,
•  nadaje się do wszystkich rodzajów broni
    palnej i pneumatycznej/gazowej.

Z szacunkiem 

do broni

BORE CLEANING FOAM
Aerozol: 200 ml/400 ml
Karton: 12 szt.

OPTIC CLEANER
Butelka z atomizerem: 100 ml
Karton: 20 szt.

DEGREASER CLEANER
Aerozol: 200 ml/400 ml
Karton: 12 szt.

GUN CLEANERGUN OIL
Aerozol: 200 ml/400 ml
Karton: 12 szt.

Butelka z atomizerem: 150 ml/300 ml
Karton: 12 szt.



GUN OIL
Unikalna formuła Super Nano GUN OIL usuwa 
silne nagary, wypiera wilgoć, czyści metal, 
penetruje i smaruje nawet w trudno dostępnych 
miejscach. 
Zapewnia wielopoziomową ochronę przed 
tarciem i korozją przez długi czas. Produkt 
znacznie przedłuża żywotność broni palnej.

OBSZAR  ZASTOSOWANIA:
Super Nano GUN OIL ma zastosowanie do luf, 
kompensatorów, czoków, komór nabojowych, 
mechanizmów ryglowych, rur gazowych, 
suwadeł, zamków, iglic, pazurów wyciągu i 
każdej innej części broni wystawionej na 
działanie gazów prochowych.

WŁAŚCIWOŚCI:
Nanocząsteczki wnikają w strukturę powierzchni, 
wypierają wilgoć, zapobiegają korozji i tworzą 
powłokę, która zmniejsza tarcie i zużycie. 
Produkt nie traci swoich właściwości w 
temperaturach od -76 ° F do + 482 ° F  / -60 ° C 
do + 250 ° C. Utrzymuje swoją elastyczność 
przez długi czas. Jest nieszkodliwy dla metalu, 
drewna, farby, lakieru, ceramiki, gumy, plastiku.

ZALETY:
• czyści z prochu, sadzy oraz starego smaru,
• dokładnie penetruje oraz smaruje wszystkie elementy i mechanizmy broni,
• dociera w trudno dostępne miejsca,
• na długi czas chroni przed zużyciem i rdzą,
• może być stosowany na mokre powierzchnie,
• przedłuża żywotność części metalowych broni.

DZIALANIE
Nanocząstki wchodzące w skład GUN OIL wnikają głęboko w strukturę metalu oraz trudno 
dostępne miejsca. GUN OIL wypiera wilgoć oraz usuwa brud i stary smar. Zatrzymuje 
korozję i zapobiega jej pojawieniu się. Może być nakładany na wilgotną powierzchnię. 
Nie jest szkodliwy dla stali, aluminium, chromu, niklu, drewna, lakieru i farby.

Super Nano GUN CLEANER to środek czyszczący, 
który szybko i łatwo usuwa węgiel, stary smar, miedź, 
ołów i cynk. Nie zawiera amoniaku. Jest niepalny.  
Może być używany wewnątrz, ponieważ nie ma 
zapachu i nie wydziela toksycznych oparów. Spełnia 
wszystkie standardy przemysłowe w zakresie 
konserwacji broni strzeleckiej. Jest nieszkodliwy dla 
metalu, drewna, farb, lakierów, ceramiki, gumy oraz 
plastiku.

OBSZAR  ZASTOSOWANIA:
Super Nano GUN CLEANER ma zastosowanie do luf, 
kompensatorów, czoków, komór nabojowych, 
mechanizmów ryglowych, rur gazowych, suwadeł, 
zamków, iglic, pazurów wyciągu i każdej innej części 
broni wystawionej na działanie gazów prochowych.

WŁAŚCIWOŚCI:
Dzięki doskonałym właściwościom czyszczącym 
i penetrującym:
•  łatwo dociera do wszystkich trudno dostępnych 
    miejsc,
•  usuwa osady i zanieczyszczenia, które powstały 
   w trakcie użytkowania,
•  rozpuszcza złogi mosiądzu, niedopalony pył 
    i proch,
•  zalecany dla wszystkich rodzajów broni.

GUN CLEANER

OPTIC CLEANER to innowacyjny środek do czyszczenia optyki 
precyzyjnej. Produkt w sposób łatwy, szybki i skuteczny 
oczyszcza powierzchnie szklane tworząc powłokę hydrofobową. 
Idealnie usuwa zacieki i wszelkie zabrudzenia (tłuste palmy, 
odciski, pyłki itp.).

Szybko odparowuje i nie pozostawia smug.

Jest całkowicie nieszkodliwy dla różnych tworzyw oraz powłok 
anty-refleksyjnych.

OPTIC CLEANER

PRZED PO

REZULTATY

DZIALANIE
Od momentu kontaktu z powierzchnią, aktywne składniki środka czyszczącego  wnikają w 
metalową powierzchnię i mikropęknięcia. Następuje oddzielenie zanieczyszczeń (węgla, 
miedzi, ołowiu, cynku itp.), które następnie ulegają rozpuszczeniu.  Po usunięciu brudu, już 
na czystej powierzchni pozostaje cienka warstwa oleju ochronnego. Broń zostaje 
zabezpieczona.

Wszystkie zanieczyszczenia są oddzielane 
od metalu.

 Podczas używania broni palnej powstają: 
niedopalony pył, resztki prochu czy też inne 
zanieczyszczenia. Tylko odpowiednia 
pielęgnacja i oczyszczanie broni pozwoli na 
sprawne i długotrwałe użytkowanie.

Gun Cleaner tworzy powłokę, która 
dokładnie zbiera zanieczyszczenia 
i oddziela je od powierzchni.

Usuwa brud i wszystkie zanieczyszczenia, 
pozostawia broń czystą i zabezpieczoną.

Nieprawidłowe obchodze-
nie się z metalowymi 
mechanizmami broni 
powoduje jej uszkodzenie.

Gun Oil wnika głęboko na 
poziomie molekularnym w 
obrabianą powierzchnię, 
smaruje i zabezpiecza.

Tworzy niewidoczną 
warstwę hydrofobową oraz 
zapewnia długotrwałą 
ochronę przed wilgocią. 
Chroni przed zużyciem na 
długi czas.
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