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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 20.09.2022 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – 9/12/01/2021 (P005116). 

GUNTEC OLEJ NA ZBRANĚ 
GUNTEC Waffenöl 

POPIS Silně přilnavý, středně viskózní speciální olej pro konzervaci a mazání zbraní a ko-
vových součástí. Zaručuje optimální ochranu proti korozi. Díky svým vynikajícím 
mazacím vlastnostem zajišťuje optimální ochranu proti opotřebení pohyblivých 
součástí nebo namazaných míst. Díky svým dobrým vzlínavým vlastnostem a vy-
soké ochraně proti zatuhnutí se výborně hodí pro mazání jemných mechanických 
součástí. Všestranně použitelný olej na zbraně s dobrou kompatibilitou s plasty 
a možností olejování dřeva. 

VLASTNOSTI - dlouhodobá ochrana proti korozi 
 - výborný dlouhodobý mazací účinek 

- vynikající stabilita mazacího filmu 
- vytváří hydrofobní, tj. vysoce vodoodpudivé povrchy 
- výtečná rozpouštěcí schopnost pro zbytky prachů a dýmů 
- kompatibilní s většinou běžně dostupných plastů 
- neutrální vůči brynýrovaným součástím 
- silně přilnavý a přesto lehce odstranitelný 
- extrémně snadná aplikace 
- široký rozsah použití 
- netuhne a nelepí 
- bez obsahu kyselin 

TECHNICKÁ DATA Základový olej : lehký naftenický destilát 
Viskozita při +40 °C : 70 mm2/s 

 Viskozita při +20 °C : 220 mm2/s 
Hustota při +20 °C : 0,914 g/ml 
Barva / vzhled : čirá 

 Odolnost proti korozi (solný test) : 300 hodin FTM 4001.2 

OBLAST POUŽITÍ  Konzervuje, maže a chrání zbraně, stroje, nástroje, kovové součásti, nářadí 
a mnoho dalšího před vznikem opotřebení, rzi a koroze. Vynikající ochrana před 
vlivy prostředí při dočasném skladování kovových dílů a polotovarů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ  Součásti před aplikací oleje pečlivě očistit. Staré zbytky olejů je možné bezproblé-
mově odstranit Rychločističem PRO (obj. č. 20849) společnosti LIQUI MOLY. Po 
oschnutí mazaná místa slabě naolejovat, nechat odvětrat a přebytečný olej otřít. 
Před střelbou hlaveň a nábojovou komoru od oleje očistit. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 100 ml  plastová dóza Obj. č. 24391 D-GB 
 100 ml  plastová dóza Obj. č. 24399 GB-DK-FIN-N-S 
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