BRUNOX®

Број 1 у заштити, подмазивању и чишћењу оружја
Интернет страница: www.brunox.com
Чишћење и одржавање оружја се врши из неколико разлога: да се очува вредност, прецизност, поузданост и
сигурност оружја. Број 1 у том подручју је светски позната швајцарска компанија ,,BRUNOX®," што су доказали
бројни тестови вршени од стране разних великих светских произвођача муниције и оружја и угледних часописа.
Један од многих примера је упоредни тест заштите од корозије извршен у немачком часопису ,,Messer Magazin" (
Број 06/2013, странице 84-85) у којем су били укључени производи против корозије различитих компанија
(,,Ballistol Universalöl", ,,Gunex Waffenöl", ,,Guntec Liqui Moly", ,, Break-Free CLP", ,, Eezox Gun Care", ,, Shooter's
choice rust prevent", ,, Shooter's choice FP-10 Lubricant", ,,WD-40 Smart Straw", ,, Brunox® Lub & Cor", ,,Brunox®
Turbo Spray") при чему је најбоље резултате имао ,,Brunox® Lub&Cor" - трећи производ по реду с леве стране) и
,,Brunox® Turbo Spray" (четврти производ с леве стране).

За више детаља о овом тесту, посетите следећи линк:
http://www.brunox.com/website/daten-brunox/tests/BRUNOX-LUB-COR-Korrosionstest.pdf
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,,Brunox® GUN CARE" – Швајцарски број 1 у заштити оружја

Једноставно брилијантан, кориштен широм света!
,,Brunox® Gun Care" је специјални производ за чишћење ловачког, спортског, професионалног и колекционарског
оружја. Карактерише га следеће:








Чисти, подмазује и штити све металне делове.
Истискује влагу и поуздано штити од корозије до годину дана у затвореној просторији.
Уклања остатке од барута, томбака, бакра, никла и црног барута.
Неутралише зној руку и има пријатан мирис.
Поседује одлична својства пенетрације, формира се веома танак слој са високом заштитом која се не
стврдњава и не претвара у смолу (не садржи нано честитце, силикон, ПТФЕ и графит).
Понаша се неутрално на лак, кожу, дрво, гуму, пластику и тканину.
Додатак ,,TURBOLINE" у овом производу повећава квалитет клизања свих покретних делова и
осигурава одлично функционисање оружја чак и на температурама од -55°С.

Нема уљаног хица, оружје је одмах спремно за употребу. Први хитац одмах проналази мету.
Тестиран од стране следећих компанија: ,,Heckler & Köch", ,,Blaser", ,,Glock", ,,Merkel", ,,Walther", ,,Rössler",
,,Bleiker", ,,Verney-Carron" и других.
Кориштен од стране: ,,RUAG", ,,Fiocchi", ,,AnschÜtz", ,,Swiss Arms", ,,Sellier & Bellot", ,,Česka Zbrojovka",
,,Investarm", ,,Prvi Partizan", ,,Sphinx", ,,Marocchi", ,,Merkel", ,,Steyr Mannlicher", ,,NATO" (регистровани снабдевач
SW100, D7143) и других.

,,NATO" регистровани
снабдевач (SW100, D7143)
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Физичке карактеристике
,,BRUNOX Turbo-Spray" – 5- function-spray with ,,TURBOLINE"
транспарентно - плавкаст
1 – 2 my
Дебљина слоја
®

Изглед
Специфична
тежина
20oC
Вискозност
Температура
паљења
Отпорност на
топлоту

до 160°C кратко време
до 125°C перманентно

Тачка мржњења

-54 °C

Време сушења

,,pH" вредност

неутрална

Заштита од корозије

Особине
слоја/премаза

продоран

Спецификација

0,81 ± 0,03 г/цм3

Очекивана покривеност

око 100 – 110 м2/л.

3,6 mPas

Подмазивање

78 °C

Конзистентност
слоја/премаза
Диелектична чврстоћа

Bruggertest DIN 51347
22 N/mm2
Не-стврдњавајући
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UD: 45 KV eff-ED: 182 KV eff/cm
Испаравање у року од 2-4 часа, у
зависности од временских услова.
до 12 месеци у затвореној
просторији
не садржи силикон, ПТФЕ, графит
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Brunox® LUB & COR - високо-технолошки, дугорочни корозиони инхибитор и
лубрикант

,,Brunox® Lub & Cor" поставља нове стандарде - четвороструки победник у 2013. & 2014. години.
(Проглашен као победник у следећим часописима: ,,Caliber" (01/2013), ,,Messer magazin" (06/2013),,, DIE
WAFFENKULTUR" (12/2013), ,, Caliber" (04/2014)).
Када се оружје користи, складишти или транспортује у условима високе влаге или агресивним климатским
условима, потребан им је коризиони инхибитор који је поуздан.
,,Brunox® Lub & Cor" је такав коризиони инхибитор који је омогућио да се Ваше оружје штити годинама.
,,Brunox® Lub & Cor" је високо-технолошки, двофункционални производ који се не стврдњава, који се може
користити где год је потребно дугорочно подмазивање и поуздана заштита од корозије. Формира компактан, не
стврдњавајући анти-корозивни слој 5-20 my дебљине, који продире и штити, чак и тешко доступне углове и
ивице. Загарантована лубрикативни ефекат до -41°C у свим временским условима (слана вода, снег или киша).
Пре употребе оружја (пуцања) танки слој мора да се уклони са меканом, апсорбујућом тканином. Цев мора да
буде скроз чиста пре пуцања, ради што веће прецизности поготка и избегавања уљаног хица.
Нарочито је од великог значаја за професионалце, као што су полиција, војска и ловци, да се оружје када се не
користи, али је изложено разним временским условима, не мора одржавати сваки дан.
,,Brunox® Lub & Cor" штити оружје:
- око годину дана, ако је оружје изложено напољу, али под кровом.
- под отвореним небом заштићено је око 5-6 месеци, а
- ако се налази унутра (у затвореној просторији) до 3 године.
,,Brunox® Lub & Cor", не спречава само корозију, већ је такође и лубрикант, високотехнолошки лубрикант за
полуаутоматско оружје. Компаније ,,RUAG", ,, AnshÜtz" и ,,Merkel" су тестирале употребу овог производа на
полуаутоматском оружју и резултати су били невероватни.
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Овај производ не садржи, за разлику од других опасне нано-честице (чије удисање изазива оштећење плућа, а
може имати и последице и по остатак организма) , силикон, ПТФЕ и графит.
Такође је поред употребе за оружје, веома добар за складиштење и транспорт: каблова, ланчева, машина,
металних делова, прецизног алата, полупроизвода, готових производа, постројења, возила итд.

Изглед

Физичке карактеристике
,,BRUNOX® LUB&COR® – High – Tech – long – term corrosion inhibitor
маслинасто жут
око 40 m2/l са 5 my
Очекивана
покривеност

Специфична
тежина

0,838 ± 0,02 g/cm3

20°C
Вискозност

85 mPas Bulk
8.3 mPas Aerosol
thixotrop

Подмазивање

Bruggertest/DIN 51347
48 N/mm2

Температура
паљења

Aerosol:<0 °C
Bulk: 51 °C

Конзистентност
премаза

не-стврдњавајући слој

Отпорност на
топлоту

до 150°C кратко
време

Пре употребе

добро промућкати

до 100°C
перманентно

Може се користити

за све метале

Тачка смрзавања

испод -41°C

Време сушења

,,pH" вредност

неутрална

Заштита од
корозије

Особине премаза

продирућа

Испаравање између 2-4 часа у зависности од
временски услова
унутра до 3 године
напољу отворено до ½ године
напољу покривено: до 1 године
Уколико желите дужу заштиту, контролишите слој и
обновите га, уколико је неопходно

Film Thickness
(Дебљина
премаза)

5 – 20 my

Спецификације
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NSF H2 registered. Nr. 147700 (bulk).
Не садржи силикон, ПТФЕ, киселине
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Нека од практичних искустава од стране осталих стручњака
,,Brunox® Gun Care" чисти оружје као ни један други производ. Његова ефективност је веома
импресивна уклањајући брзо остатке барута и остале прљавштине из Вашег оружја.
Чак се и прљавштине из оружја као што је митраљез ,,MG3" уклањају без икаквих проблема,
уколико се ,,Brunox® Gun Care" нанесе и остави неколико часова пре чишћења или се више пута
нанесе уз помоћ бронзане четкице.
Војни инспектор за оружје је пратио ефективност ,,Brunox® Gun Care" користећи ендоскоп и
могао је да потврди ефективност овог производа приликом чишћења и заштите од корозије.,,
RUAG Ammotec AG" се 2000. такође сложио са овом анализом.
Оружар у стрељачком клубу је потврдио да дужа употреба овог уља има као резултат леп сјај
цеви спортског и ловачког оружја. Он је рекао следеће:
,,Ефективност ,,Brunox® Gun Care" уља даје једнаке резултате, без обзира на калибар оружја.
Користио сам га на оружју у калибру 5.6 мм. до сачмарица у калибру 12. Из мог искуства могу
рећи да није битно да ли се ради о глатким или ожлебљеним цевима. ,,Brunox® Gun Care" ће
обезбедити увек савршено чишћење, без обзира који се пропелант користи, црни барут или
бездимни барут (нитроцелулозе)".
Искусни пуцач који користи црни барут је дао извештај да је омекшао прљавштине изазване од
стране барута овим производом и да их је онда испрао врелом водом. Након што се оружје
осушило нанео је поново ,, Brunox® Gun Care" на оружје да га заштити од корозије и резултати су
били одлични.
Чак и чишћење ваздушног оружја ,,Brunox® Gun Care" уљем доводи до знатног смањење или
потпуног уклањања оловних остатака у унутрашњости саме цеви, где нема остатака барута, већ
само олова, јер се користе дијаболе.
Ови професионалци, такође знају да, за разлику од других производа на тржишту, Brunox® Gun
Care не изазива стварање смоле и стврдњавање приликом наношења за дужу заштиту и
складиштење оружја.
И оно што је најважније, оружје не може да се оштети приликом употребе овог уља, јер не
садржи киселине или амонијак.
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Тест у коме су у првој чашици са водом ексери напрскани са,,Brunox® Gun Care" спрејом , у другој са
,,Ballistol Universalöl" спрејом,, а трећа чашица предствља контролну групу код које ексери нису ни са чим
напрскани, већ су само стављени у чашицу са водом и остављени некин 24 часова у води.
Извор: http://www.mycity-military.com/Pesadijsko-naoruzanje-municija-i-oprema/Pregled-ciscenje-podmazivanje-icuvanje-oruzja_37.html
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BRUNOX® памучне крпице за чишћење оружја
BRUNOX® Gun Care је свеобухватни производ без кога ниједан стручњак оружја не би хтео да
буде, без обзира да ли се ради о чишћењу цеви, подмазивању механичких делова или заштити од
корозије.
Заштита од корозије овог производа је као што је већ речено потврђена разним тестовима од
стране разних компанија и часописа, као што су: 2006/6 Wild und Hund test, Magazin Messer test
2013/6, Waffenkultur 2013/12, итд.
Да би осигурали да је BRUNOX® Gun Care доступан за употребу одмах и увек да би заштитио
Ваше оружје против корозије, BRUNOX® је почео са производњом веома ефикасних и лаких за
коришћење памучних крпица које су натопљене са 6 гр. BRUNOX® Gun Care-a. Захвљујући својој
доброј натопљености, високо квалитетна памучна крпица може да се користи неколико пута за
конзервацију, неутрализацију зноја и чишћења цеви.
Ове крпице долазе у атрактивном паковању од 5 комада и појавиће се на тржишту током 2016-те
године.
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