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Farve :
Viskositet 40°C :

Timken test :
Emballage :

Art.nr :

Gul
15,5 Cst
29,5 kg
150 ml spray
335.1-GO

GUN OIL
VÅBENOLIE OG VEDLIGEHOLDVÅBENOLIE OG VEDLIGEHOLD 

#335 Gun Oil er en ekstrem kraft ig krybeolie som indeholder 
Moly og PTFE. Løsner eff ekti vt fastrustede dele og beskytt er 
mod oxidering og korrosion. En tynd vedligeholdelsesolie der 
fortrænger vand og minimerer hæft e af snavs og støv med en 
enestående funkti onalitet.

KRAFTIG PENETRERING
Gun Oil er en højeff ek  v krybende 
våbenolie der let smører de mind-
ste hulrum og løsner fastrustede 
dele. Ved længere virknings  d løses 
selv de meste krævende opgaver.

3 DOBBELT RUSTBESKYTTELSE
Gun Oil indeholder en række frik-
 ons- og korrosionshæmmende 
 lsætninger som f.eks. synte  sk-

molybdendisulfi d, PTFE samt en 
speciel patenteret type rustbeskyt-
ter. Tilsammen opbygger disse 
bestanddele en 3 dobbelt beskyt-
telse mod fugt, frik  on, oxidering 
og korrosion.

VEDLIGEHOLD
Gun Oil er en stærk, tynd og 
klæbefri olie der tåler en meget 
højbelastning. Produktet er et 
ekstremt universalt og populært 
produkt indenfor vedligehold og 
smøring af alle slags våben m.m.

ALL ROUND BESKYTTELSE 
Gun Oil opløser rust, fortrænger 
vand og minimerer hæ  e af 
snavs og støv. Gun Oil udviser en 
smøreevne af hid  l uset styrke un-
der de fl este forhold. Anvendes  l 
konservering af våbendele og andre 
lignende emner.

ANDET 
Gun Oil fortrænger fugt og vand 
og forhindrer oxidering, hvilket  
gør den særdeles velegnet som 
kontaktspray  l ATV maskiner eller 
andet kørende jagtmateriel. Kan 
desuden beny  es  l smøring af 
kabler, kæder og andre bevægelige 
dele på ATV maskiner og trailere 
m.m.

FORDELE
• Lang  dsvirkende smørefi lm
• Tåler meget højbelastning
• Høj krybeevne
• Smører eff ek  vt i alt typer miljø
• Kan beny  es i alt slags vejr
• Minimalt hæ  e af snavs
• Minimalt hæ  e af støv
• Fortrænger vand og besky  er

mod rustangreb
• Garanterer problemfri funk  on
• Ul  ma  v eff ek  vitet i alle be-

vægeligedele
• Indeholder ikke silikone
• Syrefri

ANVENDELSESOMRÅDER:
Våben, jagtkøretøjer, kæder, kabler, 
bolte/møtrikker, låse, hængsler,
kontaktspray 12-24V, alle typer 
miljø, alt slags vejr, oxidering, kon-
servering, vedligehold, besky  else 
m.m.


