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indeholder:
GunCoating (100 ml)
GunDegreaser (100 ml)
GunCleaner (50 ml)
til optimal rengøring og pleje

www.guncoating.at

Våbenplejesæt I

Fluna GunCoating
... er en kraftig keramisk belægning til alle typer skydevåben og kan anvendes på alle overﬂader, f.eks
stål, aluminium, plast, gummi, lakeret træ osv. På trods af sin fremragende smørende effekt er Fluna
GunCoating nem at tørre af, er fri for rester og giver langvarig beskyttelse mod slitage og korrosion.
Fluna GunCoating kan anvendes på alle våbnets overﬂader, herunder løb, repetermekanismer, pistolslæder, systemer osv.
ANVENDELSE: Affedt alle overﬂader med Fluna GunDegreaser, sprøjt en tynd og jævn ﬁlm af Fluna
GunCoating på overﬂaden, spred den med en mikroﬁberklud, og lad ﬁlmen tørre. Giv løbet samme
behandling: Påfør Fluna GunCoating med en ﬁltbørste, og tør overskydende materiale af. Lad ﬁlmen
tørre. Det er ikke nødvendigt at fjerne olien fra løbet før affyring.
100 ml Aerosol

Art.nr.: GNO0100120

Fluna GunDegreaser
... fjerner hurtigt og effektivt fedt, olie og smøremidler fra metaloverﬂader. Påvirker ikke plast og gummi. Velegnet til alle typer riﬂer, pistoler og knive. Perfekt til forbehandling før Fluna GunCoating eller
som supplement til Fluna GunCleaner til fjernelse af opløst metaltilsmudsning og slamrester.
ANVENDELSE: Stænk Fluna GunDegreaser på de dele, der skal affedtes. Rens og tør overfalden grundigt med en mikroﬁberklud.
100 ml

Art.nr.: CRGD100001

Fluna GunCleaner
... er en højtydende rensepasta til alle typer våbenløb. Det fjerner alt bly, kobber, tombak og krudtslam
fra løbet. Indeholder ikke ammoniak, men kan påvirke blåanløbningen!
ANVENDELSE: Påføre Fluna GunCleaner jævnt indvendigt i løbet med en plastbørste eller et stykke ﬁlt.
Lad det virke i 10-15 minutter. Fjern metalslammet med en bronze- eller messingbørste. Slut af med at
rense løbet med Fluna GunDegreaser, og det en behandling med Fluna GunCoating. Kør altid fra kammer til munding, og brug en ren styrestang!
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Art.nr.: REGCL0050240
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