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TECHNICKÉ ÚDAJE 
OLEJ NA ZBRANĚ 

Multifunkční přípravek s výraznou účinností proti poškrábání, proti vlhkosti a opotřebení, silná mazací 
schopnost 

 
 

Charakteristika (vlastnosti) a místo použití: 

Tento výrobek byl vyvinut tak, aby v jednom řešení spojil více základních funkcí při péči a údržbě 

mechanických částí a součástí přesného pohybu u zbraní. 

Jeho velice nízké povrchové napětí ho činní dokonale penetračním. Olej dosáhne a poté maže i 

neobtížněji dosažitelné části zbraní, aniž by byla nutná demontáž. 

Vytlačuje vlhkost obsaženou ve vlásečnicových výklencích, která pochází se srážení páry, deště nebo 

ponoření v mořské vodě. Olej na zbraně rozpouští zbytky starých maziv a nečistoty tvořené prachem 

nebo vlákny, usnadňuje odstranění zbytků olova v hlavních loveckých pušek. 

Byl pozorně vyvážen a doplněn tak, aby znatelně a permanentně působil jako antikorozní činidlo. 

Zabraňuje napadení kovů potem z rukou, slanou vodou a zbytky střelného prachu jakéhokoli typu. 

Působí jako odkysličovadlo  a uvolňovač, obnovuje dokonalou funkčnosti oxidovaných částí jemně maže 

okamžitě znatelným způsobem. Zvyšuje střelnou přesnost automatických zbraní. 

Snižuje opotřebení přesných mechanických mechanismů, které se nacházejí v puškách a pistolích, tím 

zvyšuje výkonnost v průběhu času.  

 

Způsob použití: 

Technicky profesionální výrobek, který proniká do hloubkových vrstev rzi, suchého mazu, uhlíkových 

usazenin nebo kovového prachu a ruší jejich soudružnost. Přísady se zvýšenou pronikavou schopností 

umožňují výrobku dostat se do mezer působících jako odblokovací, lubrikační ochranné činidlo 

v namáhaných a zadíraných bodech.  

 

Technické a chemicko-fyzikální vlastnosti: 

Olej na zbraně 

- maže 

- chrání 

- odblokuje, vytlačuje vodu a vlhkost 

- provádí antikorozní působení 

 

Výrobek neobsahuje silikony a z řízený zkoušek nevyplynula zvláštní neslučitelnost s plasty, gumou a 

laky. Doporučuje se provedení předběžných zkoušek. 

 

K dispozici aktualizovaný bezpečnostní list (16 bodů) 

 

 

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika 
nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou 
zodpovědnost ( ať už explicitní či implicitní ) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony 
jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, 
včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o 
výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.   

 


