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ODSTRAŇOVAČE USADENÍN UHLÍKA

Odstraňuje usadeniny uhlíka, ktoré môžu spôsobiť poškodenie 
Vašej strelnej zbrane alebo zabrániť jej správnemu fungovaniu. 

LST 
PENETRANT

 ■ Rýchla penetrácia na uvoľnenie 
zakusnutých súčiastok

 ■ Odpudzuje vlhkosť
 ■ Odolný voči oxidácii 
 ■ Je vybavený ventilom inverta

Použite priamo na zakusnuté alebo 
skorodované súčiastky. LST vytvorí 
penu, následne napáda hrdzu a koróziu 
na uvoľnenie súčiastok. V miestach 
extrémneho výskytu usadenín uhlíka 
jednoducho nastriekajte a nechajte 
súčiastku namočenú v roztoku, až kým sa 
neuvoľní. Následne pokračujte s čistením.

Balenie Part #
111 wt. oz./312 g/382 mL  01916

Taktiež dostupný v 1, 5, a 55 galónových baleniach.

LPS 1® 
BEZTUKOVÉ MAZADLO
& ČISTIACA UTIERKA

 ■ Odstraňuje usadeniny uhlíka, 
ktoré iné mazadlá nie sú 
schopné odstrániť

 ■ Odpudzuje vlhkosť
 ■ Odstraňuje nečistoty
 ■ Odolný voči oxidácii 
 ■ Je vybavený ventilom inverta

Produkt použite nasprejovaním na strelnú 
zbraň, ponorením do kvapaliny alebo 
použitím LPS 1® Weapon Wipe (čistiacej 
utierky). Po aplikovaní produktu povrch 
bude vlhký, vyschne za približne 30 
minút a zanechá suchý lubrikačný film. 
V miestach, kde sa vyskytujú usadeniny 
uhlíka, použite väčšie množstvo LPS 1® a 
následne vyčistite s kefkou. Utrite povrch 
a na povrchu zostane tenký lubrikačný 
ochranný film. LPS 1® je bezpečné na 
použitie na všetky povrchy zbraní a kovov 
ako prevencia pred poškodením zbrane.

Balenie Part #
7” x 10” utierka 00144
11 wt. oz./312 g/379 mL 00116

Taktiež dostupné ako rozprašovač, 1, 5, a 55 
galónové balenie.
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LPS 1® & LST MÔŽU BYŤ POUŽITÉ 
NA NASLEDOVNÉ APLIKÁCIE:

Môžu byť aplikované na všetky 
súčiastky, okrem iného aj na:

HLAVEŇ 

BUBIENKY

RÁM ZBRANE

ZÁSOBNÍK

RUKOVÄŤ

KOLÍKY

PRUŽINY 

SÚČIASTKY SPÚŠTE
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LPS 1® 
UTIERKA

 ■ Čistí, maže a ochraňuje povrch 
Vašej zbrane

 ■ Odpudzuje vodu
 ■ Odolná voči oxidácii 

Balenie Part #
7” x 10” utierka 00144

Taktiež dostupná ako aerosol, rozprašovač, 1, 5, a 55 
galonové balenie.

ČISTENIE POVRCHU ZBRANÍ 
Vaša strelná zbraň vyžaduje odstránenie nečistôt z povrchu spôsobených zvyškami pušného prachu, 
uhlíka, vazelíny, usadenín oleja, aby povrch zbrane zostal čistý a pripravený na namazanie. Tieto 
produkty sú odporučené pre výrobcov a používateľov strelných zbraní.

PRECISION CLEAN*
VIACÚČELOVÝ ČISTIČ / 

ODMASŤOVAČ

 ■ Založený na vodnej báze
 ■ Odstraňuje nečistoty vrátane 

odtlačkov prstov
 ■ Po aplikovaní  dôkladne opláchnite 

Balenie Part #
28 fl. oz. (828 mL) Rozprašovač 02728

Taktiež dostupný ako aerosol a 55 galonové balenie. 
Ako koncentrát je dostupný v 1, 5, a 55 galonovom 
balení.

*Na zabránenie tvorby bleskovej      
korózie po použití CFC Free a 

Precision Clean je potrebné 
aplikovať ochranný film LPS 1® .

CFC FREE*   
ČISTIČ ELEKTRICKÝCH 
KONTAKTOV

 ■ Neobsahuje chlórové rozpúšťadlá
 ■ Nezanecháva žiadne zvyšky
 ■ Vykoná dôkladné vyčistenie
 ■ Čistič s vyplachujúcim účinkom

Balenie Part #
11 wt. oz./312 g/465 mL 03116

Taktiež dostupný v 1, 5, a 55 galonovom balení.
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LPS 1® - NAJLEPŠÍ PRODUKT NA 
ÚDRŽBU ZBRANÍ

ČISTÍ, MAŽE A OCHRAŇUJE. Teraz 
dostupné v jednoducho použiteľnom 
balení.

TENIX®



DOBA OCHRANY PRED 
KORÓZIOU

MESIACE24

12

3

LPS 1 LPS 2 LPS 3
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 OCHRANA VNÚTORNÝCH ČASTÍ ZBRANÍ

Ideálne na ochranu Vašich zbraní pred vlhkosťou, ktorá môže spôsobiť 
tvorbu hrdze, korózie a inú škodu.

*Aplikujte na čistú alebo suchú zbraň alebo na jej súčiastky.  
Umožnite rozpúšťadlám odpariť sa predtým, ako takto ošetrené zbrane uskladníte.

LPS 3®* 
ÚČINNÝ INHIBÍTOR 
KORÓZIE

 ■ Jemný voskový film ochraňuje a 
zabraňuje korózii na kovových 
častiach zbraní počas dlhodobého 
skladovania

Balenie Part #
11 wt. oz./312 g/380 mL 00316

Taktiež dostupné ako rozprašovač, 1, 5, a 55 
galónové balenie.

Jednoducho odstrániteľné s A-151 
alebo PreSolve®. Použitie iba na 
kovové súčiastky

LPS 2®*
MAZADLO DO ŤAŽKÝCH 

PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

 ■ Namaže vnútorné časti zbraní, aby 
sa predišlo ich zlepeniu / zaseknutiu

 ■ Aplikuje sa na vlhký povrch a 
zanechá ho vlhký 

 ■ Poskytuje ochranu pred koróziou
 ■ Pri skladovaní poskytuje ochranu až 

do 12 mesiacov

Balenie Part #
11 wt. oz./312 g/369 mL 00216

Taktiež dostupné ako rozprašovač, 1, 5, a 55 
galónové balenie.

LPS 2 nemusíte odstrániť pred 
použitím zbrane.

LPS 1®*
BEZTUKOVÉ MAZADLO
& ČISTIACA UTIERKA

 ■ Bezpečné na použitie pri vytvrdnutí 
rámu pri výrobe zbraní, armádnych 
náteroch a plastoch 

 ■ Znižuje opotrebovanie spôsobené 
trením a koróziou

 ■ Odpudzuje vlhkosť
 ■ Chráni kovové povrchy

 ■ Odpudzuje prach
 ■ Poskytuje krátkodobú ochranu

Balenie Part #
7” x 10” utierka  00144
11 wt. oz./312 g/379 mL 00116

Taktiež dostupné ako rozprašovač, 1, 5, a 55 
galónové balenie.
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SUCHÉ & VLHKÉ MAZADLÁ

Univerzálna, suchá a vlhká mazacia technológia ideálna pre všeobecnú údržbu zbraní.  
Nepriťahuje piesok, špinu a iné nečistoty. Zabezpečuje dlhodobú spoľahlivosť fungovania Vašej zbrane.  

&
 

MAGNUM 
EXCELENTNÉ MAZADLO 
S PTFE

 ■ Vysokoúčinné mazadlo s   
PTFE aditívami

 ■ Tenký film pre tesné tolerancie 
a klzné plochy

 ■ Priľne na kovové povrchy
 ■ Funguje ako ochranný film pre 

kovy, plasty a gumy
 ■ Je vybavené ventilom inverta

Balenie Part #
11 wt. oz./312 g/358 mL 00616

Taktiež dostupné ako 5 galónové balenie

FORCE 842°® 
SUCHÉ MOLYBDÉNOVÉ MAZADLO

 ■ Produkt vhodný do extrémnych 
prevádzkových podmienok s 
vysokou teplotou

 ■ Odoláva vystaveniu vysokému tlaku
 ■ Odolné voči vode a chemikáliám
 ■ Predchádza zadretiu spôsobenému 

slanou vodou, zvyškom pušného 
prachu, potom a vlhkosťou na 
všetkých typoch kovov

 ■ Zvyšuje ochranu pred koróziou
 ■ Priľne ku každému kovovému 

povrchu
 ■ Dlhotrvajúce namazanie pre miesta 

s tesným trením

Balenie Part #
11 wt. oz./312 g/468 mL 02516

LPS 2® 
MAZADLO DO ŤAŽKÝCH 

PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

 ■ Neodparuje sa
 ■ Odolné voči zlepeniu
 ■ Znižuje opotrebovanie spôsobené 

koróziou
 ■ Aplikuje sa na vlhký povrch a 

zostáva vlhké

Balenie Part #
11 wt. oz./312 g/369 mL 00216

Taktiež dostupné ako rozprašovač, 1, 5, a 55 
galónové balenie.

LPS 1® 
BEZTUKOVÉ MAZADLO
& ČISTIACA UTIERKA

 ■ Odpudzuje vlhkosť
 ■ Maže a poskytuje ochranu
 ■ Nepriťahuje prach
 ■ Aplikuje sa na vlhký povrch a 

zanechá suchý film
 ■ Je vybavené ventilom inverta

Balenie Part #
7” x 10” utierka  00144
11 wt. oz./312 g/379 mL 00116

Taktiež dostupné ako rozprašovač, 1, 5, a 55 
galónové balenie.

SUCHÉ VLHKÉTENIX®



F IRE

SAF E

F IRE

SAF E

OBLASTI POUŽITIA

NAMAŽTE S:
LPS 1®

LPS 2®

LST

VYČISTITE S
Precision Clean

OPLÁCHNITE S:
CFC Free

NAMAŽTE S:
Force 842°®

LPS 1®

LPS 2®

LST
Magnum

LPS 1®

Čistí, maže a ochraňuje

Bezpečné na väčšinu súčiastok v zbraniach

Penetruje aj do najmenších oblastí

Suchý film nepriťahuje prach

Odstraňuje vlhkosť

Odolné voči oxidácii 

LPS 2®

Poskytuje ochranu pred koróziou až do 
obdobia jedného roka

Maže a poskytuje ochranu počas 
uskladnenia

LPS 3®

Jemný voskový film ochraňuje a zabraňuje 
korózii na kovoch počas dlhodobého 
skladovania

LST
Penetruje zakusnuté alebo zhrdzavené súčiastky

Nízke povrchové napätie umožňuje penetrovať aj do 
najmenších štrbín

NAMAŽTE S:
Force 842°®

LPS 1®

LPS 2®

LST
Magnum

VYČISTITE S:
Precision Clean

USKLADNITE S:
LPS 1®

LPS 2®

LPS 3®
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OPLÁCHNITE S:
LPS 1®

CFC Free

NAMAŽTE S:
LPS 1®

LPS 2®

LST

USKLADNITE S:
LPS 1®

LPS 2®

LPS 3®

VYČISTITE S :
Precision 

Clean

OPLÁCHNITE S:
CFC Free

LPS 1®

NAMAŽTE S:
Force 842°®

LPS 1®

LPS 2®

LST

Force 842°®

Produkt do extrémnych prevádzkových 
teplôt a tlakov

Magnum
Vysokoúčinné PTFE mazadlo

Precision Clean
Čistič založený na vodnej báze vhodný na 

väčšinu povrchov

Zabraňuje tvorbe bleskovej korózii na 
čerstvo vyčistených súčiastkách

Odstraňuje nečistoty vrátane odtlačkov 
prstov a potu

CFC Free
Zanechá úplne čistý povrch bez akýchkoľvek 

zvyškov

NAMAŽTE S

USKLADNITE S

VYČISTITE /OPLÁCHNITE S 
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