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GUNTEC ČISTIČ HLAVNÍ A ZBRANÍ 
GUNTEC Lauf- und Waffenreiniger 

POPIS Čisticí pěna pro intenzivní a zároveň šetrné čištění hlavní a zbraní u krátkých 
a dlouhých ručních palných zbraní. Je kompatibilní s téměř všemi materiály 
(dřevo, černěný kov, nerezová ocel, plast). Zvláště vhodná je pro odstraňování 
měděných nebo tombakových usazenin z hlavní, které způsobují problémy s přes-
ností.  

VLASTNOSTI - univerzální použití 
 - odstraňuje nečistoty z povrchu zbraní  

- rozpouští kouřové, tombakové a měděné usazeniny 
- nezpůsobuje korozi 

TECHNICKÁ DATA Báze : povrchově aktivní látky, antikorozní pří-
sady, komplexotvorné činidla 

 Barva / vzhled : světle žlutá 
 Forma : aerosol 
 Hodnota pH : 10,3 
 Rozpustnost ve vodě : mísitelná s vodou 

OBLAST POUŽITÍ  Pro čištění krátkých a dlouhých ručních palných zbraní a rovněž jejich hlavní.  

ZPŮSOB POUŽITÍ  Nastříkat čisticí pěnu na znečištěné plochy. Pěna se na ploše přichytí a začne 
čisticí proces. Jakmile pěna po chvíli splaskne, stačí ji spolu s rozpuštěnými zbytky 
nečistot setřít. 

  Pro čištění hlavní nastříkat čisticí pěnu do hlavně ze strany nábojové komory. Ná-
sledně hlaveň na jejím ústí uzavřít a zbraň uložit ústím hlavně směrem k zemi. Za 
dobu působení 30 – 60 minut rozpustí čisticí pěna také usazeny mědi, tombaku 
a kouře. Zbytky čisticí pěny a rozpuštěných nečistot potom odstranit z hlavně na-
příklad pomocí koudele nebo čisticí plstě. Po vyčištění hlaveň nakonzervovat 
GUNTEC Olejem na zbraně nebo GUNTEC Sprejem na údržbu zbraní. 

  Poznámka: Před použitím zkontrolovat kompatibilitu čisticí pěny na nenápadném 
místě zbraně. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 200 ml  aerosolová dóza Obj. č. 24394 D-GB 
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