
Čisticí, mazací,  
a konzervační spreje 
na všechny typy zbraní.
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MAZÁNÍ A KONZERVACE

Roztok aplikujte na součástky souvislou vrstvou 
ze vzdálenosti 10 - 20 cm. Po nanesení vyčkejte 
15 minut a nečistoty mechanicky odstraňte – 
utěrkou z mikrovlákna, papírovým ručníkem nebo 
hadříkem. Pro vyčištění hlavně naneste roztok na 
čisticí provaz nebo vytěrák s hadříkem, několikrát 
jej protáhněte celou hlavní a vyčkejte 15 - 30 
minut. Poté protáhněte hlaveň vytěrákem s novým 
hadříkem (jinou čisticí šňůrou). Čištění opakujte, 
dokud na čisticích pomůckách zůstávají nečistoty.

Před čištěním se ujistěte, že je zbraň vybitá a v komoře není náboj.
Používejte s ochrannými rukavicemi a ve větraných prostorách.
Před použitím sprej důkladně protřepejte. 

Podle rozsahu znečištění aplikujte na povrch 
dostatečné množství odmašťovače, a to ze 
vzdálenosti 15 - 25 cm nebo dle potřeby. Nechte 
krátce působit (5 - 10 min) a následně setřete 
měkkým hadrem nebo papírovými ubrousky. 
Postup můžete v případě potřeby opakovat.

Aplikujte ze vzdálenosti 20 - 30 cm nebo dle 
potřeby. Po nanesení na povrch se nanovrstva 
plně aktivuje během 10 minut. Po uplynutí této 
doby je možné setřít přebytečný roztok. Pro 
získání maximální funkčnosti ochrany je zapotřebí 
vyčkat 24 hodin. Během této doby roztok pronikne 
do hloubky mechanismu.

KOMPLEXNÍ
PÉČE O ZBRANĚ
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Představujeme inovativní produkty pro majitele 
všech typů střelných zbraní - čisticí, odmašťovací 
a mazací spreje značky GNP a NANOPROTECH.  
Každý produkt byl pečlivě testován a vytvořen na 
míru dané problematice. Produkty se mezi sebou 
dobře doplňují a vy tak můžete dopřát své zbrani 
kompletní péči – čištění, odmaštění, promazání 
a následné dlouhodobé zakonzervování.

Všechny spreje jsou vhodné na střelné, plynové   
i vzduchové  zbraně. Nejsou agresivní vůči  žádným 
materiálům, nenarušují dřevo, plast, gumu, ani brynýr 
(černění). Více informací o produktech naleznete na 
našich stránkách www.inproducts.cz. 

Odmašťovač s unikátním 
složením rychle a beze 
zbytku rozpustí oleje, tuky, 
zaschlou vazelínu, pasty, 
mastnotu, předchozí chemii, 
čistidla a další silná znečištění 
z kovových a plastových 
povrchů všech typů zbraní. 
Rychle se odpařuje. Roztok je 
ideální pro předčištění povrchů 
před použitím mazacího  
a konzervačního oleje  
GNP Gun Oil.

Účinně čistí a odstraňuje 
veškeré povýstřelové 
usazeniny. Nanočástice 
proniknou nečistotami, 
vyplní mikrotrhliny a naruší 
přilnavost zbytků střelného 
prachu, olova, mědi, karbonu 
a tombaku k povrchu zbraně. 
Usazeniny pak snadno 
mechanicky odstraníte. 
Oceníte, že práce je s ním 
jednoduchá. Pro následné  
odmaštění doporučujeme 
GNP Degreaser Cleaner.

Účinně čistí a odstraňuje 
usazeniny z mědi, mosazi, 
zinku, karbonu, povýstřelových 
zplodin, zbytky střelného 
prachu a další nečistoty, 
které mohou způsobovat 
nepřesnost zbraně. Vhodný je 
především k aplikaci do hlavně, 
kde díky unikátnímu pěnovému 
složení se roztok jednoduše 
aplikuje a hlaveň snadno čistí. 

Efektivně promaže 
zbraňové mechanismy 
a dlouhodobě zabrání 
jejich korozi. Obsahuje 
nanočástice, které 
proniknou do struktury 
kovového povrchu  
a vytvoří na něm tenkou 
ochrannou vrstvu. Ta sníží 
tření a perfektně promaže 
mechanismy. Nanočástice 
dále zabrání přístupu vody 
a kyslíku ke kovu, čímž 
zamezí jeho korozi. 

Produkt, který zároveň vyčistí, 
promaže a zbraň zakonzervuje. 
Vhodné pro ty, kteří chtějí vše 
v jednom spreji. Film  
z nanočástic ochrání střelné 
zbraně před korozí až po dobu 
1 roku, dlouhodobě promazává 
zbraňové mechanismy  
a zabraňuje ulpívání všech 
povýstřelových zplodin. 
Aplikace roztoku prodlouží 
životnost střelné zbraně  
a zajistí její funkčnost  
i v extrémních podmínkách.


