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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
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GUNTEC TUK NA ZBRANĚ 
GUNTEC Waffenfett 

POPIS Silně přilnavý, syntetický speciální tuk s obsahem keramických pevných mazacích 
látek. Díky svému vynikajícímu mazacímu účinku zaručuje spolehlivou funkci 
všech typů zbraní. Obsažené pevné mazací látky dodávají tuku vlastnosti pro nou-
zový chod v kritických mazacích situacích, kdy jsou zaručeny nejnižší možné hod-
noty tření a nejlepší možná ochrana před opotřebením. I při extrémních provozních 
podmínkách poskytuje potřebnou antikorozní ochranu všem kovovým součástem. 

VLASTNOSTI - vynikající ochrana proti opotřebení 
 - výborná ochrana proti korozi 

- extrémně nízký koeficient tření 
- voděodolný 
- silně přilnavý 
- velmi dobrá kompatibilita s plasty 
- široký rozsah použití 
- dlouhodobě stabilní 
- bez obsahu pryskyřic a kyselin 

TECHNICKÁ DATA Zápach : bez zápachu 
Forma : pevná 

 Barva / vzhled : bílá 
 Rozpustnost ve vodě : nerozpustný 
 Teplotní rozpětí pro použití : -36 – +185 °C 
 Maximální teplota pro použití 
 obsažené pevné mazací látky : +1.100 °C 

OBLAST POUŽITÍ  Pro mazání zbraní a jejich součástek všech druhů. Speciálně je vhodný pro ma-
zání párových součástí zbraní typu kov na plastu, resp. kov na kovu nebo plast na 
plastu, a také pro mazání jemných mechanických součástí. Rovněž pro mazání 
součástek v nízkoteplotním rozsahu a součástek, které pracují v širokém teplotním 
rozsahu.  

ZPŮSOB POUŽITÍ  Součásti před aplikací tuku pečlivě očistit. Staré zbytky tuků je možné bezproblé-
mově odstranit Rychločističem PRO (obj. č. 20849) společnosti LIQUI MOLY. Po 
oschnutí na mazaná místa nanést slabou vrstvu tuku. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 ml  plastová tuba v blistru Obj. č. 24393 D 
 20 ml  plastová tuba v blistru Obj. č. 24397 GB 
 50 ml  plastová tuba v blistru Obj. č. 24392 D-GB 
 50 ml  plastová tuba v blistru Obj. č. 24400 GB-DK-FIN-N-S 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


