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GUNTEC Waffenöl

Опис
Сильно адгезійна спеціальна олива середньої 
в'язкості для консервації та змащення зброї та 
металевих деталей. Забезпечує оптимальний захист 
від корозії і, завдяки своїм чудовим змащувальним 
властивостям, гарантує оптимальний захист від 
зношування рухомих деталей, а також у всіх точках 
змащення. Завдяки хорошим проникним 
властивостям і високому захисту від осмолення, 
воно також ідеально підходить для змащування 
прецизійних механічних деталей. Універсальна 
збройова олива з гарною сумісністю з пластмасами 
та можливістю змащування деревини.

Властивості
- довгостроковий захист від корозії
- чудова довгострокова змащувальна дія
- чудова стабільність масляної плівки
- забезпечує гідрофобність, тобто робить поверхню
водовідштовхувальною
- відмінна здатність розчиняти залишки пороху та
порохового нагару
- сумісна з більшістю наявних у продажу пластмас
- нейтральна по відношенню до оксидованих деталей
- сильне зчеплення, але легко видаляється
- надзвичайно легка обробка
- широкий спектр застосування
- не прикипає і не осмолюється
- не містить кислот

нафтенова 
70 mm²/s
220 mm²/s
0,914 g/ml
коричневий 
300 год
FTM 4001.2

Технічні дані
Базова олива
В'язкість при 40°C
В'язкість при 20°C
Густина при 20°C
Колір /Зовнішній вигляд
Тест на стійкість до корозії    
(солені бризки)

Сфера застосування
Консервує, змащує та захищає зброю, верстати, 
інструменти, металеві деталі та багато іншого від 
зносу, іржі та корозії. Відмінний захист від впливу 
навколишнього середовища при проміжному 
зберіганні металевих деталей та заготовок.

Застосування
Перед змащуванням оливою деталі ретельно 
очистити. Залишки старої оливи можна легко 
видалити за допомогою швидкого очисника

Schnellreiniger LIQUI MOLY (арт. 3318). Після 
висихання очищувача, на точки змащення нанести 
тонкий шар оливи та витерти надлишки. Перед 
стрільбою видалити масло зі ствола та патронника.

Наявна упаковка
100 мл пластикова пляшка     24391

D-GB

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися 
як обов'язкова рекомендація.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




