Nanoprotech Gun

Neradi používáte agresivní přípravky při čištění usazenin od střelného prachu a zbytků
olova? Trpí mechanismus Vaší palné zbraně v důsledku použití v terénu a při špatných
podmínkách skladování, či stále hledáte ideální přípravek pro Vaši zbraň? Sprej
Nanoprotech Gun využívá moderní nanotechnologii, která dokonale čistí, promazává a
konzervuje.

Jak spreje NANOPROTECH fungují?
Naše spreje využívají menší, než mikroskopické částice, které po aplikaci zaplní i ty nejmenší
trhlinky, póry a nerovnosti. Ošetřený povrch se tak dokonale zarovná a vytvoří se na něm
neproniknutelná nanobariéra, která odpudí vlhkost a zabrání korozi. Tenká vrstva nanočástic
spolu se speciálním roztokem navíc silně sníží tření a působí tak jako dokonalé mazivo. Objemová
varianta 300 ml s oficiálním názvem GNP Firearm Professional navíc přináší nejen dvojnásobný
objem, ale především profesionální aplikátor s krátkou i dlouhou aplikační trubičkou pro
praktičtější aplikaci.

Jak Vám spreje NANOPROTECH Gun mohou pomoct?

Odolná ochrana
Nanočástice se vážou přímo na ošetřovaný povrch zbraně nebo mechanismu. Díky tomu trvá
pozitivní ochranný efekt mnohonásobně delší dobu a vlhkost, koroze a znečištění Vaší zbraně již
nebudou hrozbou.

Čistí od zplodin
Díky nanočásticím proniká účinná látka usazenými zplodinami a zachytává se na samotném
surovém kovu, kde vytváří ochrannou vrstvu. Aplikací na znečistěnou plochu je tak možno snadno
odstranit i jinak těžko vyčistitelné nánosy zplodin a zbytky olova, mědi a niklu.

Nenarušuje ostatní materiály
Na rozdíl od agresivních čistících prostředků je Nanoprotech Gun šetrný ke dřevu, plastům i
gumě. Můžete si být jisti, že při ošetření omylem neznehodnotíte žádné okrasné ani funkční části
Vaší zbraně.

Vzlíná do struktury kovu
Lubrikační a antikorozní roztok Gun ve spreji se vyznačuje perfektní vzlínavostí a miniaturní
částice proniknou i do velmi tenkých mezírek. Sprej je tak vhodný i pro ošetření těžko dostupných
míst bez nutnosti rozebírání. Po aplikaci roztok zaschne a nevytéká.

Dlouhodobě konzervuje
Plochy ošetřené sprejem Nanoprotech Gun jsou chráněny proti rezavění i za extrémních
podmínek, jak potvrdily i nezávislé testy. Mazací vlastnosti zůstají zachovány až do – 80 °C a
zbraně zůstanou chráněny i při dlouhodobém skladování ve vlhkém prostředí.
NANOPROTECH Gun je volbou lovců, sportovců, profesionálních i rekreačních střelců.

Technické vlastnosti:


Působí jako antikorozní ochrana



Vhodné pro čištění střelných zbraní



Působí po dobu až 1 roku



Efektivní mazací vlastnosti




Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
Obsah: 150 ml

Kde sprej použít:


hlaveň, závěr, kohout



vratná a bicí pružina, pružina úderníku



všechny kovové části zbraní



další pohyblivé mechanismy zbraně

Jak sprej použít:
Aplikaci spreje provádějte v dobře větraných prostorech a nejlépe s ochrannými rukavicemi.
1. Před nanesením sprej pečlivě protřepejte
2. Na určený povrch stříkejte souvislou vrstvu (ze vzdálenosti 20-30 cm) nebo sprej použijte
přímo na ošetřované místo.
3. Vyčkejte 10-15 minut od nanesení a následně přebytečný roztok setřete.

Složení
Výrobek Nanoprotech obsahuje vysoce čisté minerální oleje, antikorozní přísady, antioxidanty,
dezodorizovaný parafín, naftenové úhlovodíky, propan-butan a tajnou recepturu NANOPROTECH.

