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Microfaser  

bezi dahil

içindekiler:

GunCoating (100 ml) 

GunDegreaser (100 ml)

GunCleaner (50 ml)

optimum temizlik ve bakım için

bu taraftan 
önerilmektedir:



www.guncoating.at

Silah bakım ve temizleme seti I

Fluna GunDegreaser

... hızlı ve dipsel şekilde yağları ve yağlı pislikleri maden yüzeylerinden çözer temizler. Plastik ve lastik 
malzemelere hasar vermez. Silahlar, tabancalar ve her türlü bıçaklar için kullanılır. Fluna Gun Coating 
kullanımı öncesi maden parçacıkları ile karışmış yağlı pislik ve kalıntıların yüzey üstünden çözülmesi ve 
temizlenmesi için ve ön hazırlık nitelikli kullanım için son derece elverişlidir.

KULLANIMI: Fluna Gun Degreaser’i temizlenecek malzemenin üzerine damlatın. Mikrofaser bezi ile 
malzemeyi iyice ve eksiksiz temizleyiniz ve sonunda komple siliniz.

 100 ml Ürün No.: CRGD100001

Fluna GunCleaner
... her türlü silah namluları için yüksek temizleme macunudur. Kurşun, Bakır, Maden ve Tombak kalıntılarını 
iyice temizler. Amonyak içermez, ancak silah üzerindeki yüzeysel kaplamayı (menevişi) etkileyebilir!

KULLANIMI: Plastik fırça veya keçe tapası ile macunu düzenli kalınlıkta ve sakik olarak malzeme üzerine 
dağıtınız. 10 ile 15 dakkika arası bir zaman boyunca tesir ettiriniz ve ondan sonra tunç veya pirinç fırçası 
ile maden kalıntı ve pisliklerini siliniz. Ardılından namluyu Fluna Gun Degreaser ile iyicene temizleyiniz ve 
sonunda Fluna Gun Coating ile koruyunuz. Temizleme hareketlerini atış hizasında çalışınız ve temizleme 
çubuğu kullanma türünde hareket ediniz!

 50 ml Ürün No.: REGCL0050240

Fluna GunCoating
... her türlü silahlarda kullanılan yüksek mukavemetli seramik yüzey kaplama malzemesidir. Her türlü 
yüzeylerde uygulanabilinir. Örneğin Çelik, Aluminyum, Plastik, Lastik ve vernikli ahşap üzerinde. Fluna 
Gun Coating ayrıca yüksek performanslı yağlama ve geride iz ve kalıntı bırakmaksızın kuruma özellikleri 
ile malzemeyi veya silah parçalarını korosiyon ve aşınmaya karşı korur. Fluna Gun Coating tüm yüzey-
lerde kullanılabilinir ve özellikle silah namlusu içi, mekanizma gurubu, sürgü gurubu ve diğer silah sistem 
parçaları vs. üzerinde.

KULLANIMI: Çelik yüzeylerindeki yağlanmaları Fluna Gun Degreaser ile yok ediniz. Fluna Gun Coating’i 
düzenli, sakit ve ince olarak yüzeyin üzerine sprey ediniz ve Microfaser bezi ile yayınız, geri kalan spray 
filminin kurumasını bekleyiniz. Namlu içi kullanımlarda aynı şekil uygulama yapınız, ancak namlu içine 
keçe tapası ile malzemeyi düzenli, sakit ve ince olarak dağıtınız ve fazlalıkları siliniz, geri kalan filmin ku-
rumasını bekleyiniz. İşlem ardılı normal yağ kullanımdan bilinen ilk atış etkilenmesi bu malzemede yoktur.

 100 ml Aerosol Ürün No.: GNO0100120


