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GUNSHIELD™ BFG GUN OIL        Technický list | Manual CZ
High Tech multifunkční olej na zbraně                            
       

Obecný úvod
BFG GUN OIL je speciální směs vysokojakostních olejů a dalších aditiv. Je určen pro mazání, základní čištění a údržbu 
kovových dílů všech druhů zbraní. GUNSHIELD™ BFG GUN OIL  má odmašťovací a mycí schopnost, vysokou vzlínavost, 
výborně proniká i do malých mezer, jako jsou  např.  těsné kluzné části závěrů zbraní, spoušťových mechanismů atp. 
Narušuje a rozpouští korozi. Současně vytváří olejový mikrofilm a chemickou protikorozní vrstvu, která má excelentní 
dlouhodobé kluzné vlastnosti díky nimž snižuje tření jednotlivých částí na minimální úroveň. Prostředek částečně 
zasychá, takže po aplikaci zvyšuje svoji viskozitu, dále nestéká a vytváří na povrchu tenký ochranný film. Nenarušuje 
povrchovou úpravu a plastové díly zbraní . Neobsahuje silikon a teflon.

Metody aplikace
Multifunkční olej GUNSHIELD™ BFG GUN OIL lze aplikovat natíráním, tamponováním, stříkáním, ponorem  atd. Prostře-
dek lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji, vazelínami i jinými konzervačními prostředky. 

Příklady použití 
Mazání a ochrana zbraňových systémů, ručních zbraní, nožů, ale také  nářadí,  strojírenských výrobků atp.. Čištění a 
mazání kluzných a valivých součástí, včetně ložisek. Uvolňování zatuhlých spojení, především šroubových, a jejich 
ochrana před šířením koroze. Všude tam, kde se používají pro mazání nebo protikorozní ochranu oleje. 

Výhody
Několik funkcí v jednom prostředku. Vysoká mazací a čistící schopnost integrovaná s ochrannou účinností a narušová-
ním koroze, při velmi nízké spotřebě. Relativně dlouhodobé protikorozní ochranné působení, široké meze mísitelnosti s 
konzervačními prostředky. Díky své vzlínavosti se dostane i do jinak nepřístupných prostor. Jakmile dojde k částečnému 
uschnutí, prostředek již nestéká a minimalizuje ulpívání nečistot. 

Balení
Multifunkční olej GUNSHIELD™ BFG GUN OIL se dodává:
- v kovových sudech o obsahu 200 l
- tlakových sprejích o obsahu 200ml
- PET lahvičkách s kapátkem pro snadnější a rychlou aplikaci  o obsahu 50ml 
- podle přání zákazníka lze dodávat v obalech podle vzájemné dohody, případně lze dodávat výrobky jinak upravené 
podle zadání. 

Skladovatelnost
Skladovatelnost výrobků je min 24 měsíců v původním obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C při vyloučení vlivu 
přímého slunečního záření. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami III. Třídy
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