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GUNSHIELD™ CLP®  EVO 5 
jeden přípravek pro 3 kroky běžné údržby zbraně
 
GUNSHIELD™ CLP® je prostředek na čištění, mazání a konzervaci zbraní.  Je vhodný pro všechny druhy zbraní: 
zbraně pro sportovní střelbu, krátké osobní zbraně, airsoft, malorážky, lovecké a sniper pušky, automatické 
zbraně.

• dokonale čistí
• maže
• střednědobě chrání proti korozi
• pro všechny typy zbraní

Přípravek GUNSHIELD™ CLP® patří do skupiny tzv. CLP přípravků (Cleaner, Lubricant, Preservative). Jeden 
přípravek spojuje čištění, mazání a protikorozní ochranu do jednoho kroku. Čištění probíhá velmi rychle a s vyso-
kou účinností. GUNSHIELD™ CLP®  má vysokou vzlínavost, proto se dostane i do těch nepřístupných míst, kam 
jiné přípravky obtížně pronikají. Při čištění dochází k rozpouštění organických nečistot a jejich uvolnění od povr-
chu zbraně. Současně dochází díky velkému povrchovému pnutí při nanesení prostředku  k „ odtržení „ neroz-
pustných nečistot od povrchu. Přípravek zamezuje zpětnému usazení již rozpuštěných a oddělených nečistot, 
které se z povrchu odstraní prostřednictvím utěrky.

V druhé fázi zasychání přípravku dochází k reakci inhibitorů a pasivátorů s povrchem zbraně a k usazení lubrikač-
ních složek, dochází k vytvoření ochranné vrstvy. Po zaschnutí zůstává na povrchu zbraně ochranný mikrofilm, 
bez olejového efektu - na dotek je povrch příjemný a suchý. Díky tomu zbraň přesně padne do ruky, neklouže, 
nemastí a je tak zaručeno její spolehlivé ovládání.

Ochranný mikrofilm na zbrani má několik praktických funkcí: maže, chrání proti korozi, odpuzuje vodu a omezuje 
zachytávání prachu či jiných mechanických nečistot. Lubrikační složky prostředku GUNSHIELD™ CLP®   pracují 
na zcela unikátním principu. V klidovém stavu je lubrikační film tuhý, ale jakmile je povrch v některém místě 
vystaven tlaku nebo tření (například zákluz hlavně), tak zkapalní, čímž jsou styčné plochy kluzké a zajišťují tak 
spolehlivý chod všech mechanizmů.

Protikorozní konzervační účinnost prostředku je na stejné úrovni jakou disponují speciální jednoúčelové konzer-
vační oleje pro ochranu před korozí. GUNSHIELD™ CLP®  se hodí pro použití na všech kovech (ocel, slitiny, 
neželezné kovy), zároveň je šetrný k ostatním druhům materiálů jako jsou plasty, guma či lakované dřevo.
Při opakovaném používání GUNSHIELD™ CLP®  jsou všechna následná čištění mnohem méně pracná. 
GUNSHIELD™ CLP®  ulehčuje údržbu, šetří čas potřebný pro celkovou údržbu zbraně.

• zaručuje spolehlivé fungování všech mechanismů zbraně v každé situaci
• odpuzuje vodu
• nezachytává prach, po zaschnutí přípravku je povrch zbraně bez olejového efektu
• testováno a doporučeno profesionály

Prostředek byl vyvíjen dle požadavků a specifikací MIL-PRF-63460E
Vývoj a výroba probíhá v České republice.
CLP® je v České republice chráněnou obchodní známkou.


