MS 5501

Mr McKenic Arm Clean / Mr McKenic Mleczko do Broni

Opis

Postępowanie z produktem

Mr McKenic Mleczko do Broni jest specjalnym preparatem
przeznaczonym do utrzymania niezawodności działania broni

1.Po użyciu należy umyć ręce i inne elementy skóry które były
narażone na kontakt

poprzez usuwanie osadzonego
miedziowych oraz ołowianych.

2.W przypadku skóry delikatnej należy użyć rękawic gumowych
3.Należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
4.Dodatkowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki

węgla

i

zanieczyszczeń

Mając działanie lekko ścierne preparat posiada zdolność
efektywnego usuwania osadzonych warstw węgla bez
uszkadzania lufy

Własności produktu
Zastosowanie

Stan fizyczny

krem

Mr McKenic Mleczko do Broni jest szeroko używany w celu
usuwania zanieczyszczeń węglowych i miedziowych oraz
ołowianych z różnego rodzaju broni takich jak karabiny, pistolety,
broń maszynowa, armaty itp.

Kolor

zielony

Rozpuszczalność w wodzie

rozpuszczalny

Gęstość

0,90 +- 0,03 kg/m3

Wartość PH

10 - 12

Preparat może być używany na następujących obszarach i
elementach: zamek, regulator gazowy, bruzdy, lufa, cylinder
gazowy, zespół pokrywy itp.

Korzyści

Uwaga: Może uszkodzić warstwę oksydowaną

• Czyści i poleruje
• Usuwa osady węglowe i zanieczyszczenia miedziane oraz
ołowiane

Instrukcja użycia

•
•
•
•

Dla uzyskania lepszego efektu broń powinna być
oczyszczona natychmiast po strzelaniu.
1.Należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem
2.Należy rozłożyć broń
3.Należy nałożyć odpowiednią ilość preparatu Mr McKenic

Błyskawicznie przywraca błysk zmatowiałym powierzchniom
Podczas używania nie wymagane jest mocne szorowanie
Nie palny
Nie wydziela oparów

• Nie powoduje korozji
• Bezpieczny dla większości powierzchni

Mleczko do Broni na czystą szmatkę nie pozostawiając nitek i
strzępków Następnie należy pocierać obszary z osadzonym
węglem. Jeżeli osadzenia węglowe są zbyt grube należy
nałożyć większą ilość preparatu i pozostawić na 5 minut w celu
zareagowania
4.W
przypadku
miejsc
niedostępnych
należy
użyć
odpowiedniego wycioru ze szmatką zanurzoną w preparacie
5.Przed złożeniem broni należy dokładnie wyczyścić nową suchą
szmatką wszystkie jej elementy
6.W celu zabezpieczenia broni należy użyć preparatu Mr
McKenic 9w1
Olej Technologiczny

Dane produktu odzwierciedlają rezultaty testów laboratoryjnych i są przeznaczone do wskazania tylko ogólnej charakterystyki. Ponieważ Vance Chemicals Pte Ltd nie może
przewidywać ani kontrolować wielu różnych warunków w których ta informacja lub produkt mogą być użyte, dlatego nie może zagwarantować możliwości zastosowania czy precyzji tej
informacji, czy przydatności produktu w dowolnej sytuacji. Użytkownicy produktów Vance Chemicals Pte Ltd powinni przeprowadzić własne testy określające produktu w przypadku
poszczególnego zastosowania. 2009 Vance Chemicals Pte Ltd. All rights reserved
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