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قماش للتنظيف

االمحتويیاتت.   
مل)100لألسلحة ( ططالء  

مل) 100مزيیل االدهھھھونن من ااألسلحة (  
)غراامم 50ااألسلحة ( منظف 	  

من أأجل أأمثل نظافة ووعنايیة 	  

مقدم من
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بالسالح العناية  مواد  مجموعة  

 
مزيیل االدهھھھونن من ااألسلحة فلونا 	  

ف االبالستيیك وواالمطاطط.  ال يیُتلِ .مواادداالدهھھھونن وواالزيیوتت وومواادد االتشحيیم وواالشمع من ااالسطح االخاررجيیة لل تامميیزيیل بسرعة ووبشكل 
 فلونا منظف ووكذلك لألسلحة فلونا ططالءووهھھھوو ااألمثلل لالستخدداامم قبلل ااستعمالل وواالسكاكيینن.  وواالمسددساتت االبناددقق أأنووااعع لجميیع مناسبب
ووبقايیا االمعجونن. وواالطليیقة االمنحلة ززاالة االتشحيیماتت االمعدنيیةإل لألسلحة  

 ووااسططةمسح بتُ ُتنظظفف وو ثمم .ااألسلحة منن االددهھھھوونن مززيیلل فلونا باستخدداامم نهھاااألجززااء االمرراادد إإززاالة االددهھھھوونن ع تنقيیطط يیتمم :ااالستخدداامم
.االمرفقة لتنظظيیففاا قماشش قططعة ستووكاتت 	  

 
مل  100 CRGD100001ررقم االعبوةة   	  

      
	  
	   لألسلحة فلونا منظف  

 قاحيیمساال بووررووااس بقايیا إإززاالة على يیعمل حيیث. االمختلفة ووأأنوااعهھا بأشكالهھا ااألسلحة لسبطاناتت االجوددةة عالي تنظيیف معجونن هھھھو
.االُسمرةة ططالءااتتإإال أأنهھ قد يیتلف ٬، ااألمونيیا على يیحتويي ال .تماما  االنحاسيیة وواالسبائك وواالنحاسس وواالرصاصص  

 ٬، قطف سدااددةة تنظيیفبوااسطة فرشاةة بالستيیكيیة أأوو بوااسطة  االمعجوننمن  متساوويیةبطبقة سميیكة وويیتم ططالء االسبطانة  ااالستخداامم:
ووأأخيیرااً إإززاالة االتشحيیماتت االمعدنيیة بوااسطة فرشاةة االبروونز أأوو االنحاسس. يیتم بعد ذذلك وو  	هھ.ددقيیقة لتحقيیق مفعول 15ـ10تركك لمدةة ووت

للحفظ.  لألسلحة فلونا ططالء طلى بـوومن ثََم تُ  مزيیل االدهھھھونن من ااألسلحة فلوناتُنظف االسبطانة بـ   
.االتنظيیف سيیخ ااستخدمماالسبطانة٬، فوهھھھة يیتم االعمل دداائماُ باتجاهه   

 
REGCL0050240ررقم االعبوةة  غراامم  50 	  

	  

لألسلحة فلوناططالء   
ة االنارريیة. ااألسلح اانوااعع جميیع لتشحيیم االجوددةة عالي سيیرااميیكي هھھھو ططالء  

على   	.معلاالمُ وواالمطاطط وواالخشب  االبالستيیك علىووسطح االخاررجيیة للمواادد٬، مثل االفوالذذ وواااللميینيیومم أليیمكن إإستخداامهھ على جميیع اا
 ضد فعالة ةيیاحمضمن أأقصى يیوواالرووااسب (يیجف)  من خالي لألسلحة فلونا ططالءأنن ف االجوددةة ةعاليیاال تشحيیماال خاصيیةاالرغم من 
ووووحدااتت االتشغيیل ااآللي على جميیع ااألسطح االخاررجيیة ووسبطانة االسالحح٬،  لألسلحة فلونا ططالءإإستخداامم وويیمكن   	.وواالصدأأ االتآكل

وومزالقق االمسدسس ووااألنظمة وواالخ. 	  
ة ثم تُرشش عليیهھا ططبقة خفيیف .مزيیل االدهھھھونن من ااألسلحة فلونااالدهھھھونن من ااألسطح االخاررجيیة االفوالذذيیة باستخداامم  إإززاالةيیتم  ااالستخداامم:

حتى تجف االطبقة االفلميیة  تركك ستوكاتت قطعة قماشش للتنظيیف ووتُ  يیتم توززيیعهھا بوااسطةاالتي ٬، وولألسلحة فلونا ططالءوومتساوويیة من 
 ٬، ثم يیتم إإززاالةقطف سدااددةة تنظيیفبوااسطة  لألسلحة فلونا ططالءبـ االسبطانة  تطلى: م تنظيیف االسبطانة على االنحو االتالي يیتاالمتبقيیة. 

.ي ظظاهھھھرةة ااالنحراافف في ددقة االتصويیبتختفحيیث جف االطبقة االفلميیة االمتبقيیة. حتى تتركك توو ٬،منهھا االزاائدةة االمواادد مسحوو  
 

GNO0100120ررقم االعبوةة  مل اايیرووسولل  100 	  


