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Σχόλια του Carmichel
Åõ÷áñéóôïýìå ôïí Jim Carmichel ãéá ôçí âïÞèåéá ôïõ óôïí ïäçãü ðïõ áöïñÜ ôï öéíßñéóìá ôùí
üðëùí. Åêôüò áðü ôçí èÝóç ðïõ êáôÝ÷åé ùò áñèñïãñÜöïò ôïõ ðåñéïäéêïý Outdoor Life, Ο Jim
åßíáé Ýíáò ïëïêëçñùìÝíïò ïðëïõñãüò ìå êáôáðëçêôéêÞ åìðåéñßá óôï öéíßñéóìá ôïõ îýëïõ, êáé
óôçí âáöÞ ôùí ìåôÜëëùí. ÄéáâÜóôå ìå ðñïóï÷Þ ôéò óõìâïõëÝò ôïõ Carmichel êáé èá ðåôý÷åôå
üëåò ôéò âåëôéþóåéò ðïõ áîßæïõí óôï üðëï óáò.

Πριν

Μετά

Φινίρισμα του Ξύλου

Ðñïåôïéìáóßá ôïõ Îýëïõ
Ôï ãõáëï÷Üñôéóìá åßíáé Ýíá áðïöáóéóôéêü âÞìá óå ïðïéáäÞðïôå äéáäéêáóßá öéíéñßóìáôïò ôïõ
îýëïõ. Íáé ìðïñåß íá åßíáé ðëçêôéêü. Êáé ìåñéêÝò öïñÝò åßíáé åýêïëï íá óêåöèåß êÜðïéïò üôé
« åßíáé áñêåôÜ », ïýôùò þóôå íá óõíå÷ßóåé ìå ðïéï åëêõóôéêÞ äéáäéêáóßá öéíéñßóìáôïò.
Áíôéóôáèåßôå óôïí ðåéñáóìü ôçò óõíôüìåõóçò ôçò åñãáóßáò, ãéáôß óôçí ðñáãìáôéêüôçôá èá
áíáäåé÷èïýí áìõ÷Ýò êáé Üëëåò áôÝëåéåò óôï öéíßñéóìá ôïõ îýëïõ.

Êáéíïýñãéï Îýëï
1 Ãéá íá óõíå÷ßóåôå óôçí ôåëéêÞ äéáäéêáóßá
öéíéñßóìáôïò óå Ýíá êáéíïýñãéï êïíôÜêé,
áñ÷ßóôå ôï ãõáëï÷Üñôéóìá ìå Ýíá ìÝôñéï
Ýùò ÷ïíäñüêïêêï ãõáëü÷áñôï.
ÔõðéêÜ åßíáé áñêåôü åÜí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ãõáëü÷áñôï Íï. 120 ãéá íá áöáéñÝóôå
ãñÞãïñá õëéêü áðü ôçí åðéöÜíåéá ðïõ èÝëåôå
íá ëåéÜíåôå ìå Þðéá ìÝèïäï. ÐÜíôá íá
áêïëïõèåßôå ôï ðáëéü ãíùìéêü «âëÝðïíôáò êáé
êÜíïíôáò» üðïôå ÷ñçóéìïðïéåßôå ëåéáíôéêÜ.
120/180

280

400

2 Óõíå÷ßóåôå ôçí åðåîåñãáóßá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ëåðôüôåñá ãõáëü÷áñôá áðü Íï. 180 Ýùò Íï.280 êáé ôåëéêÜ ìå
ðïëý ëåðôü áôóáëüóõñìá áöáéñÝóôå áêüìç êáé ôéò åëÜ÷éóôåò áìõ÷Ýò êáé ïðïéåóäÞðïôå ÷áëáñÝò ßíåò.

Å3 ΕÜí ôï îýëï ôïõ êïíôáêßïõ Ý÷åé ìåãÜëç ðõêíüôçôá ìå ìéêñïýò ðüñïõò, êáèáñßóôå ôï ìå Ýíá ðïëý ëåðôü
óìõñéäü÷áñôï êáé íá åßóôå Ýôïéìïò ãéá âÜøéìï Þ åðÜëåéøç ìå Tru-Oil® Gun Stock Finish.
Ðáëéü Îýëï

1 Áñ÷éêÜ áöáéñÝóôå üôé Ý÷åé ðáñáìåßíåé áðü ôï áñ÷éêü öéíßñéóìá ôïõ êïíôáêßïõ ÷ñçóéìïðïéþíôáò ìéá îýóôñá ðïõ
åßíáé äéáèÝóéìç óå üëá ôá êáôáóôÞìáôá âéïìç÷áíéêþí ðñïúüíôùí. ÁêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ.

2 ÅÜí ôï êïíôÜêé åßíáé ó÷åôéêÜ åëåýèåñï áðü áìõ÷Ýò, ôñßøôå ôï êáëÜ ìå ãõáëü÷áñôï Íï. 120, Íï. 180 êáé
ôåëéêÜ ìå Íï. 280 êáé ãõáëßóôå ôï ìå ðïëý ëåðôü áôóáëüóõñìá. Êáèáñßóôå ôï êáëÜ ìå Ýíá ðáíß êáé
ðñï÷ùñÞóôå óôçí âáöÞ Þ ôçí åðÜëåéøç ìå True Oil® Gun Stock Finish.

3 ÅÜí áíôéìåôùðßóåôå ìåñéêÝò áìõ÷Ýò Þ ÷áñáãìáôéÝò, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï ãõáëü÷áñôï ðïõ åßíáé áðáñáßôçôï
ÅëáöñéÝò áìõ÷Ýò èá áöáéñåèïýí ìå ãõáëü÷áñôï Íï. 280, åíþ âáèýôåñåò ðëçãÝò èá ÷ñåéáóôïýí ðéï ÷ïíäñü
íïýìåñï ãõáëü÷áñôïõ.

4 ¼ôáí áó÷ïëåßóôå ìå ôçí áöáßñåóç áìõ÷þí êáé ÷áñáãìáôéþí, íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá ôï ãõáëï÷Üñôéóìá Ýíáí
ôÜêï ãéá íá åìðïäßóåôå ôçí äéåßóäõóç ôïõ ëåéáíôêïý óå ìáëáêÜ óçìåßá êáé ðñïóðáèÞóôå íá ëåéÜíåôå ôçí
ðñïâëçìáôéêÞ ðåñéï÷Þ óôá íåñÜ ôïõ îýëïõ.

Σχόλια του Carmichel
Ãéá íá êñáôÞóåôå ôéò Üêñåò ôïõ êïíôáêßïõ óå êáëÞ
êáôÜóôáóç êáé ôçí åðéöÜíåéá ôïõ îýëïõ ÷ùñßò
ñõôßäåò, ðÜíôá íá ÷ñçóéìïðïéåßôå óôï
ãõáëï÷Üñôéóìá Ýíáí ôÜêï öåëëïý Þ êÜôé
ðáñåìöåñÝò.
Ï ôÜêïò èá åìðïäßóåé ôï ëåéáíôéêü ìÝóï íá
äéåéóäýóåé óå ìáëáêÜ óçìåßá óôá íåñÜ ôïõ îýëïõ.
Êáé íá èõìÜóôå, íá ôñßâåôå ôï ãõáëü÷áñôï ãýñù
áðü ôá óêáëßóìáôá ãéá íá äéáôçñÞóåôå ôéò êïñõöÝò
ôïõò óå êáëÞ êáôÜóôáóç. ÄéáôçñÞóåôå ôá
óêáëßóìáôá óêåðáóìÝíá ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá
åðÜëåéøç ìå ëÜäé.
×ñùìáôéóìüò Îýëïõ
Ôþñá ðïõ ôï îýëï Ý÷åé ðñïåôïéìáóôåß êáôÜëëçëá, åÜí åßíáé
εëáöñéÜò áðü÷ñùóçò ìðïñåß íá âáöåß. Ç âáöÞ Walnut
Stain ôçò Birchwood Casey åßíáé ìéá óýíèåóç ìå âÜóç
ôï íåñü êáé äçìéïõñãåß Ýíá êáèáñü, ðëïýóéï ÷ñþìá
êáñõäéÜò ÷ùñßò êïêêïðïéÞóåéò Þ Üëëåò óðéëþóåéò.
1 Óáí äïêéìÞ ãéá íá áðïöáóßóåôå åÜí èá âÜøåôå Þ ü÷é,
åîåôÜóôå Ýíá ôìÞìá ôïõ îýëïõ åíþ åßíáé âñåãìÝíï ìå íåñü Þ
áëêïüë. Áõôü ðñïóöÝñåé ôï áðïôÝëåóìá ôçò êáôÜ ðñïóÝããéóç
ïðôéêÞò åéêüíáò ôçò áíáìåíüìåíçò áðü÷ñùóçò ðïõ èá Ý÷åé ôï
îýëï ìåôÜ ôçí åðÜëåéøç ôïõ Tru-Oil® Gun Stock Finish. Ç
âáöÞ Walnut Stain åßíáé ìéá óõìðõêíùìÝíç äéÜëõóç, êáé ç
Ýíôáóç ôçò áðü÷ñùóçò åëÝã÷åôáé åýêïëá ìå ôçí ðñïóèÞêç
íåñïý.

2 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η âáöÞ Walnut Stain åßíáé ìéá óõìðõêíùìÝíç äéÜëõóç, êáé ç
Ýíôáóç ôçò áðü÷ñùóçò åëÝã÷åôáé åýêïëá ìå ôçí ðñïóèÞêç íåñïý. Áñáéþóôå ìå íåñü ðñéí
ôç ÷ñçóéìïðïßçóç ãéá íá ðåôý÷åôå åëáöñüôåñï ÷ñþìá, Þ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí âáöÞ ùò Ý÷åé
(óõìπυêíùìÝíç) ãéá ðéï óêïýñá áðü÷ñùóç. Êáëýôåñá åßíáé íá äïêéìÜóåôå ôçí Ýíôáóç ôïõ
÷ñþìáôïò óå Ýíá êïììÜôé îýëïõ ðïõ äåí ÷ñåéÜæåóôå. Γενικά το μείγμα 50/50 βαφής και
νερού είναι ικανοποιητικό στις περισσότερες περιπτώσεις.
3 Åðáëåßøôå ôçí âáöÞ Walnut Stain ìå Ýíá êáèáñü ðáíß ÷ùñßò ÷íïýäéá Þ ìå ìáëáêü ðéíÝëï.
ÅÜí ç áðü÷ñùóç åßíáé ðéï óêïýñá áðü üôé åðéèõìåßôå, óöïõããßóôå ôï îýëï ìå êáèáñü íåñü.
ÅÜí ç áðü÷ñùóç åßíáé áíïé÷ôüôåñç áðü üôé åðéèõìåßôå, ðñïóèÝóôå ðåñéóóüôåñç âáöÞ.
4 ÁöÞóôå ôç âáöÞ Walnut Stain íá óôåãíþóåé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò íý÷ôáò ðñéí åðáëåßøåôå
Tru-Oil® Gun Stock Finish.
ÃÝìéóìá ôùí ðüñùí ôïõ îýëïõ
Οι ακόλουθες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας βοηθήσουν να γεμίσετε τους πόρους
και να διασφαλίσετε ένα καλό γέμισμα των νερών του ξύλου. Για ξύλα που δεν έχουν χρωματιστεί θα
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την τεχνική του υγρού γυαλοχαρτίσματος με τη βοήθεια του Tru-Oil®Gun
Stock Finish. Εάν το ξύλο είναι βαμμένο, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το Sealer and Filler για να να
γεμίσετε τους πόρους. Αυτά τα εξειδικευμένα βήματα είναι προαιρετικά και δεν χρειάζονται.
Αχρωμάτιστα Ξύλα
1 Αρχικά, περάστε ένα χέρι TRU-OIL® Gun Stock Finish σε όλο το κοντάκι και αφή
στε το να διαπεράσει τους πόρους. Να μη το τρίψετε, αφήστε μόνο του το ξύλο
να το απορροφήσει. Όταν το κοντάκι έχει διαποτιστεί με ότι είναι δυνατό να
απορροφήσει, καθαρίστε όλο το παραπανίσιο υλικό και αφήστε το να στεγνώσει
για 24 ώρες. Διαβάστε πιο κάτω το σχόλιο του Carmichael.
2 Äïõëåýïíôáò óå ôìÞìáôá 10 × 10 åê., åðáëåßøôå ôç åðéöÜíåéá ìå TruOil® Gun Finish êáé ôñßøôå ôç ìå âñåãìÝíï ãõáëü÷áñôï Íï.180. ÁõôÞ ç
äéáäéêáóßá ôïõ õãñïý ãõáëï÷áñôßóìáôïò äçìéïõñãåß Ýíáí ðõëü áðü ôç
óêüíç ôïõ îýëïõ êáé öéíéñßóìáôïò ðïõ διεéóäýåé ìÝóá óôïõò ðüñïõò.
Èá áéóèáíèåßôå êáé èá áêïýóåôå ôï ôñßøéìï ôïõ ãõáëü÷áñôïõ. ÅÜí ï
ðõëüò ãßíåôáé êïëëþäçò, áðëÜ ðñïóèÝóåôå περισσότερο Tru-Oil® finish.
3 Óõíå÷ßóåôå ôï õãñü ãõáëï÷Üñôéóìá óå ôìÞìáôá ôùí 10 × 10 åê. Ýùò üôïõ óêåðáóôåß üëá ôï
êïíôÜêé áðü ôï äéÜëõìá ôïõ ðõëïý. ÄïõëÝøôå ôï óå ìéêñïýò êýêëïõò ìå ôá äÜ÷ôõëá óáò
ãéá íá ïäçãÞóåôå ôï äéÜëõìá ôïõ ðõëïý ìÝóá óôïõò ðüñïõò ôïõ îýëïõ.
4 Τελειώστε κáèáñßζοντας ôï ðáñáðáíßóéï äéÜëõìá ôïõ ðõëïý ìå ìéá ÷áñôïðåôóÝôá ïäçãþíôáò ôç áíôßèåôá áðü ôá íåñÜ ôïõ îýëïõ. Áõôü äéáóöáëßæåé êáëü ãÝìéóìá ôùí ðüñùí.

Σχόλια του Carmichel
Για να μη δημιουργηθεί κρούστα στην επιφάνεια του
υλικού ανοίξτε μια μικρή οπή στο κάλυμα από αλουμίνόχαρτο και γεμίζετε μικρά δοχεία για κάθε επίστρωση.

5

ΑφÞóôå ôï êïíôÜêé íá óôåãíþóåé ãéá ðåñßðïõ Ýíá åéêïóéôåôñÜùñï. ÌåôÜ, åÜí åßíáé áðáñáßôçôï åðáíáëÜâåôå ôçí äéáäéêáóßá (âÞìáôá 1 Ýùò 4) ãéá íá ãåìßóïõí ôïõò υðüëïéðïõò
áíïé÷ôïýò ðüñïõò êáé êáèáñßóôå üëï ôï äéÜëõìá ôïõ ðõëïý üôáí ôåëåéþóåôå. ¼ëïé ïé
ðüñïé Ý÷ïõí ãåìßóåé êáé ôï êïíôÜêé óáò åßíáé τώρα ðñïóôáôåõìÝíï êáé Ýôïéìï ãéá ôéò
åðéóôñþóåéò ôïõ öéíéñßóìáôïò.

6

Μετά από αναμονή 24 ωρών συνεχίστε εξομαλύνοντας κατάλληλα οποιεσδήποτε ατέλειες με γυαλόχαρτο Νο.280 ή Νο.400 χρησιμοποιώντας στο τέλος ένα πολύ λεπτό ατσαλόσυρμα. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί καθαρισμού.

7 Όλοι οι πόροι έχουν γεμίσει και το κοντάκι σας είναι τώρα προστατευμένο και έτοιμο για τις επιστρώ
σεις του φινιρίσματος.

Βαμμένα ξύλα
1 Επιστρώστε πλουσιοπάροχα το Gun Sealer and Filler της Birchwood Casey απευ
θείας πάνω στο ξύλο με πινέλο ή με καθαρό πανί απαλλαγμένο από χνούδια. Μη
συνεχίσετε την επίστρωση με πινέλο ή με πανί πάρα πολύ. Αφήστε το για 60 λεπτά
να στεγνώσει καλά.
2 Συνεχίστε γυαλοχαρτίζοντας ομοιόμορφα με ένα πάρα πολύ λεπτό γυαλόχαρτο
για να αφαιρέσετε επιφανειακές ατέλειες ή σαθρά σημεία.
3 Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 εάν οι πόροι δεν έχουν γεμίσει καλά. Αφήστε το
κοντάκι να στεγνώσει για περίπου 1-3 ώρες έως ότου στεγνώσει πολύ καλά. Όλοι
οι πόροι έχουν γεμίσει και το κοντάκι σας είναι τώρα προστατευμένο και έτοιμο
για τις επιστρώσεις του φινιρίσματος.
ÅðÜëåéøç ìå True Oil®
Ôï Tru-Oil® Gun Stock Finish âñßóêåôáé óôçí åðéëïãÞ ôùí åðáããåëìáôéþí ãéá ðÜíù áðü σαράντα
÷ñüíéá ëüãù ôçò åýêïëçò êáé åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò ôïõ öéíéñßóìáôïò óôá êïíôÜêéá.
1 Ãéá íá áñ÷ßóåôå, âÜëôå ìéá ìéêñÞ ðïóüôçôá Tru-Oil® Gun Stock Finish óå Ýíá ìéêñü äï÷åßï
êáé ôïðïèåôÞóåôå ôï êáðÜêé óôçí öéÜëç. Áõôü èá âïçèÞóåé óôçí áðïöõãÞ äçìéïõñãßáò
ìåìâñÜíçò óôçí åðéöÜíåéá ôïõ Tru-Oil ìÝóá óôçí öéÜëç. Íá öõëÜãåôå ôçí öéÜëç áíÜðïäá,
äçëáäÞ ìå ôïí ëáéìü ôçò ðñïò ôá êÜôù.

2 ÂïõôÞîôå ôï äÜêôõëï óáò ìÝóá óôï ìéêñü äï÷åßï êáé åðáëåßøôå ôï êïíôÜêé Tru-Oil® Gun Stock Finish áðáëÜ ìå
ïìáëÝò êéíÞóåéò. Èá ðáñáôçñÞóåôå üôé ç ðñþôç åðßóôñùóç èá áðïññïöçèåß Üìåóá ìÝóá óôïõò ðüñïõò ëüãù ôçò
ãíùóôÞò âáèåéÜò óôåãáíïðïéçôéêÞò äñÜóçò ôïõ Tru-Oil Gun Stock Finish. ×ñåéÜæåôáé ðñïóï÷Þ íá ìç åðáëåßøåôå
ìåãÜëç ðïóüôçôá óôï ðñþôï ÷Ýñé ãéá íá áðïöåõ÷èïýí óõóóùñåýóåéò êáé äÜêñõá Tru-Oil®.
3 Ôþñá êñåìÜóôå ôï êïíôÜêé êáé áöÞóôå ôï íá óôåãíþóåé ãéá ìåñéêÝò þñåò,
(ìåñéêïß åðáããåëìáôßåò óõìâïõëåýïõí 24 þñåò ).

4 ¼ôáí óôåãíþóåé, åîåôÜóôå åÜí Ý÷ïõí ó÷çìáôéóôåß óôçí åðéöÜíåéá ôïõ äÜêñõá, ãñáììþóåéò Þ Üëëá óçìåßá ìå
áíþìáëç åðßóôñùóç. ÅÜí õðÜñ÷ïõí, åîïìá-ëýíåôå ôá ìå ëåðôü ãõáëü÷áñôï (Íï. 400) Þ ìå ëåðôü áôóáëüóõñìá.

5 Êáèáñßóôå ôï îýëï ìå Ýíá êáèáñü ìáëáêü ðáíß êáé óõíå÷ßóôå óôéò åðüìåíåò åðéóôñþóåéò.
6 Åðéðñüóèåôåò Åðéóôñþóåéò
ÐÜëé ìå ôéò Üêñåò ôùí äáêôýëùí óáò, åðáëåßøôå Tru-Oil Gun®. Stock Finish ìå áðáëÝò, ìáêñüóõñôåò, êáé
éóïûøåßò äéáäñïìÝò. ÁìÝóùò èá ðáñáôçñÞóåôå ôï ëïýóôñï êáé ôï âÜèïò ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôÞóåé ôï Tru-Oil®
Gun Stock Finish èñõëéêü. Ìåôáîý ôùí åðéóôñþóåùí íá ôñßâåôå áðáëÜ ôï îýëï ÷ñçóéìïðïéþíôáò ëåðôü
áôóáëüóõñìá Þ ëåðôü ãõáëü÷áñôï (Íï. 400).
Ï áñéèìüò ôùí áðáéôïýìåíùí åðéóôñþóåùí èá äéáöÝñåé áíÜëïãá ìå ôá íåñÜ ôïõ îýëïõ
6 Ôåëåõôáßá Åðßóôñùóç
Åðáëåßøôå ðñïóåêôéêÜ êáé ìå öåéäþ ôï ôåëéêü ÷Ýñé, áðëþíïíôáò ôï ëÜäé êáôÜ ôÝôïéï ôñüðï ïýôùò þóôå íá ìç
äçìéïõñãïýíôáé ãñáììþóåéò. Áõôü ôï ôåëåõôáßï ÷Ýñé, óôåãíþíïíôáò èá åîåëé÷èåß óå Ýíá ðëïýóéï ãõáëéóôåñü
öéíßñéóìá ðïõ èá óáò êÜíåé ðåñÞöáíïõò. Åßíáé åðßóçò áíèåêôéêüôáôï êáé èá áíôåðåîÝñ÷åôáé ìå åðéôõ÷ßá óå üëåò
ôéò áíôßîïåò óõíèÞêåò óôïõò ôüðïõò êõíçãßïõ.

Σατινένιο

Φινίρισμα
Αυτό το βήμα αφορά αυτούς που προτιμούν το παραδοσιακό σατινένιο
φινίρισμα με τη χειρονακτική διαδικασία. (Τρίψιμο με το χέρι).
1 Γυαλίστε την επιφάνεια με το Stock Sheen & Conditioner της Birchwood
Casey τουλάχιστο 7 μέρες μετά την εφαρμογή της τελευταίας επίστρωσης
True Oil® Gun Stock Finish. Η σύνθεση Stock Sheen & Conditioner εξαλείφει
αποτελεσματικά οποιεσδήποτε ατέλειες που υπάρχουν στην επιφάνεια
αφήνοντας το κοντάκι σας με σατινένιο φινίρισμα.

2 Επαναλάβετε την εφαρμογή όπως επιθυμείτε για ένα απαλότερο φινίρισμα
matte.
Επιπρόσθετη Προστασία
Προσφέρει συμπληρωματική προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες και από
τη μεταχείριση.
1 Περιμένετε τουλάχιστο 7 μέρες μετά το τελευταίο χέρι του True Oil®. Επα
λείψτε το Gun Stock Wax της Birchwood Casey απευθείας πάνω στο ξύλο, τις
μεταλλικές και δερμάτινες επιφάνειες με μια λεπτή ομοιόμορφη επίστρωση.
2 Γυαλίστε τρίβοντας με το χέρι έως ότου στεγνώσει καλά.
3 Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό λουστράρισμα.
Σχόλια του Carmichel
Εάν χρειάζεστε να αραιώσετε το Tru-Oil Gun Stock Finish για άλλες μεθόδους εφαρμογής, ανόργανα διαλυτικά, όπως το νέφτι και White Spirit θα σας διευκολύνουν. Μόνο να έχετε υπόψη σας ότι
αραιώνοντας το διάλυμα, μπορεί να αυξηθεί λίγο ο απαιτούμενος χρόνος στεγνώματος. Τα ανόργανα διαλυτικά θα σας φανούν χρήσιμα στο καθάρισμα των εργαλείων και των χεριών σας μετά
την διαδικασία εφαρμογής.

Φινίρισμα Μετάλλων

ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÔÏÕ ÌÅÔÁËËÏÕ
Ôßðïôå äåí åßíáé áñêåôü üðùò ç ùñáéüôáôç âáèåéÜ óêïýñá ìðëå áðü÷ñùóç åíüò üðëïõ Þ ç
áõèåíôéêÞ ðáôßíá óå öáéÜ áðü÷ñùóç åíüò åìðñïóèïãåìïýò. Êáé êáíÝíáò äåí ìðïñåß íá óáò
âïçèÞóåé íá åðéôý÷åôå ôï áøåãÜäéáóôï öéíßñéóìá ôïõ ìåôÜëëïõ üðùò ç
Birchwood Casey.
1 Ç áöáßñåóç ôçò ðáëéÜò âáöÞò êáé ôçò óêïõñéÜò åßíáé Ýíá áðáñáßôçôï âÞìá ðñéí ôï îáíÜ
âÜøéìï ôïõ ìåôÜëëïõ óå óêïýñá ìðëå Þ öáéÜ (browning) áðü÷ñùóç. Áñ÷éêÜ, áöïý
áöáéñÝóåôå ôï êïíôÜêé, ôçí ðÜðéá êáé ôï óýóôçìá óêáíäÜëçò, êáèáñßóôå üëåò ôéò ìåôáëëéêÝò
åðéöÜíåéåò ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá óöïõããÜñé âñåãìÝíï ìå Cleaner-Degreaser êáé ðëýíåôå ôéò
åðéöÜíåéåò ìå íåñü.( Διαβάστε ποιο κάτω τη συμβουλή του Carmichael).
Προειδοποίηση: Πάντα να φοράτε γάντια κατά τη διαδικασία βαφής.

Συμβουλή του Carmichel
Ï êáèáñéóìüò. ç áðïâïëÞ ãñÜóïõ êáé ëéðáíôéêþí åßíáé êñßóéìï âÞìá. Íá ìçí ðñïóðáèÞóåôå
íá äñÜóåôå ãñÞãïñá áðïöåýãïíôáò ôïí ëåðôïìåñÞ êáèáñéóìü. Ôï êïéíü õãñü óáðïýíé ãéá ôï
ðëýóéìï ôùí ðéÜôùí åßíáé Üñéóôï êáèáñéóôéêü ãéá äéáëõôéêü ãñÜóïõ êáé ëéðáíôéêþí. ¼ôáí
Ý÷åôå ôçí Üðïøç üôé ôï ìÝôáëëï åßíáé áñêåôÜ êáèáñü, êáèáñßóôå ôï ακόμη äýï öïñÝς.

2 ×ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá óöïõããÜñé âñåãìÝíï ìå Blue & Rust Remover, åðáëåßøôå ôéò
åðéöÜíåéåò êáé áöÞóôå ôï ìåßãìá íá äïõëÝøåé ãéá äýï ëåðôÜ. Ìå ìéá ìéêñÞ ôïýöá áðü
áôóáëüóõñìá (ìïõóêåìÝíç ìå Blue & Rust Remover), ëåéÜíåôå ôéò åðéöÜíåéåò åëáöñÜ ãéá íá
âãÜëåôå ôçí ðáëéÜ âáöÞ êáé ôçí áðïóáèñùìÝíç óêïõñéÜ. Óõíå÷ßóôå áõôÞ ôçí äéáäéêáóßá
Ýùò üôïõ ãõáëßóïõí οι ìåôáëëéêÝò åðéöÜíåéåò.

3 ÅÜí õðÜñ÷ïõí ãñáôóïõíéÝò Þ äéáâñþóåéò, ôñßøôå ôéò ðëçãùìÝíåò ìåôáëëéêÝò åðéöÜíåéåò
ìå ëåðôü ãõáëü÷áñôï Íï. 280 êáé óôçí óõíÝ÷åéá ãõáëßóôå ôåò ìå ëåðôü áôóáëüóõñìá.
Ìðïñåß íá ÷ñåéáóôåß ëßìá ãéá âáèýôåñåò äéáâñþóåéò. (Διαβάστε πιο κάτω τη συμβουλή του
Carmichael)

Συμβουλή του Carmichel
¼ôáí ôñßâåôå ìå ôï ãõáëü÷áñôï ôéò ìåôáëëéêÝò åðéöÜíåéåò, íá ôõëßãåôå ôï ãõáëü÷áñôï óå Ýíá
åðßðåäï ôÜêï. Åêôüò ôïõ üôé èá åëáôôùèåß ç êüðùóç ôïõ ÷åñéïý, ïé åðéöÜíåéåò èá ðáñáìåßíïõí
åðßðåäåò, ïé Üêñåò êáèáñÝò êáé ôï áðïôÝëåóìá èá öáßíåôáé óáí åðáããåëìáôéêÞ áíåðáíÜëçðôç
äïõëåéÜ.
4 ÏôéäÞðïôå êáé åÜí êÜíåôå, íá ìç åðé÷åéñÞóåôå íá åðéóðåýóåôå ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõ ìåôÜëëïõ.
Óõíå÷ßóôå ôï ãõÜëéóìá Ýùò üôïõ üëá íá öáßíïíôáé åíôÜîåé. ÅÜí äåí ôï êÜíåôå èá ôï ìåôáíéþóåôå
áñãüôåñá. Åðßóçò, íá ìçí îå÷Üóåôå ôï óýóôçìá óêáíäÜëçò, üðùò êåöáëÝò ðåßñùí, âéäþí êáé
ïôéäÞðïôå Üëëï öáßíåôáé. ÁðïóõíáñìïëïãÞóôå üðïéïõò ìç÷áíéóìïýò áðïôåëïýíôáé áðü ðïëëÜ
ìÝñç ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá êáé ôï öéíßñéóìá ôïõ ìåôÜëëïõ.
5 Åðáëåßøôå πάλι ôï Cleaner Degreaser, ôñßøôå ìå Ýíá óöïõããÜñé êáé îåðëýíåôå ôá ðÜëé ìå
íåñü. Ó' áõôü ôï óçìåßï, ÷ñåéÜæåôáé ðñïóï÷Þ íá ìçí áããßîåôå ôï ìÝôáëëï ãéáôß êÜôé
ôÝôïéï ìðïñåß íá áöÞóåé ß÷íç ìåôÜ ôçí äéáäéêáóßá âáöÞò.
Συμβουλή του Carmichel
Όταν προετοιμάζετε κυλινδρικές επιφάνειες όπως οι κάννες ενός μουσκέτου ή κυνηγετικού όπλου για βάψιμο σε
φαιά απόχρωση (browning), χρησιμοποιήστε λωρίδες γυαλόχαρτου ή σμυριδόχαρτου και τρίψτε την κάννη μπρος
και πίσω όπως γυαλίζανε παλιά τα παπούτσια. Αυτή η τεχνική δημιουργεί κοψίματα πολύ γρήγορα, έτσι να είστε
προσεκτικός να δημιουργηθούν ρυτίδες ή εντομές.
Συνεχίστε με ένα καλό γυάλισμα χρησιμοποιώντας λεπτό ατσαλόσυρμα.

ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÇÓ ÂÁÖÇÓ
1 Åðáëåßøôå ôçí âáöÞ Perma Blue Paste óå ìïñöÞ áëïéöÞò Þ ôçí Liquid Gun Blue óå õãñÜ
ìïñöÞ ìå Ýíá ôáìðüí óå üëç ôçí åðéöÜíåéá ðïõ ðñïôßèåóôå íá âÜøåôå. ÅíåñãÞóôå üóï ðéï
ãñÞãïñá ìðïñåßôå, áëëÜ íá ëáìâÜíåôå õðüøç üëåò ôéò ëåðôïìÝñåéåò äéåîïäéêÜ. ÐáñÜ íá
âÜøåôå ïëüêëçñç ôçí åðéöÜíåéá ìïíïìéÜò, ßóùò íá Þôáí ðñïôéìüôåñï íá äéá÷ùñßóåôå ôç
äïõëåéÜ óå äýï Þ ôñßá ôìÞìáôá.
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ÁöÞóôå ôçí âáöÞ íá ðáñáìåßíåé ðÜíù óôï ìÝôáëëï ãéá 60 äåõôåñüëåðôá. ¼÷é πåñéóóüôåñï.
Óôçí óõíÝ÷åéá åîïõäåôåñþóôå ôçí ÷çìéêÞ áíôßäñáóç îåðëÝíïíôáò åîïíõ÷éóôéêÜ êáé Üìåóá
ôçí åðéöÜíåéá ðïõ åðåîåñãÜæåóôå ìå êñýï íåñü êáé óôåãíþíïíôáò ôç ðïëý êáëÜ.
Συμβουλή του Carmichel

Ï óõã÷ñïíéóìüò åßíáé êñßóéìï óçìåßï üôáí ìéëÜìå ãéá ôçí âáöÞ ôïõ ìåôÜëëïõ. Ãéá íá Ý÷åôå
êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá, ìçí áöÞóåôå ôï äéÜëõìá ôçò âáöÞò Ýëèåé óå åðáöÞ ìå ôéò ìåôáëëéêÝò
åðéöÜíåéåò ðåñéóóüôåñï áðü Ýíá ëåðôü. Åßíáé êáëýôåñá íá áöÞóåôå ôï äéÜëõìá íá ìåßíåé óå
åðáöÞ ìå ôçí ìåôáëëéêÞ åðéöÜíåéá ìÜëëïí ãéá ëéãüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðáñÜ ðïëý
3 ÌåôÜ Þ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ îåðëýìáôïò, ãõáëßóôå åëáöñÜ ìå ðïëý ëåðôü áôóáëüóõñìá
ôçí åðéöÜíåéá ãéá íá ïìïãåíïðïéçèåß ç âáöÞ. ÅîåôÜóôå ôï áðïôÝëåóìá ôçò âáöÞò üóïí
áöïñÜ ôçí êÜëõøç ôçò åðéöÜíåéáò. ÅÜí õðÜñ÷ïõí ãñáììþóåéò Þ åÜí åðéèõìåßôå ðéï σκούρα
ìðëå áðü÷ñùóç, áðëÜ åðáíáëÜâåôå ôá âÞìáôá 1, 2, êáé 3 Ýùò üôïõ ðåôý÷åôå ôçí
áðü÷ñùóç ðïõ èÝëåôå.
4 ÌïõóêÝøôå üëåò ôéò åðéöÜíåéåò ìå Sheath® Take Along êáé áöÞóôå ôçí êáéíïýñãéá óáò
âáöÞ íá áðïêáôáóôáèåß êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò íý÷ôáò.

5 ÓõíáñìïëïãÞóåôå ðÜëé ôï üðëï. Ôï ðëïýóéï óêïýñï ìðëå öéíßñéóìá Ý÷åé ðåñáôùèåß. Ç âáöÞ
Perma Blue Gun Blue Finish åßíáé ìéá ðñïóôáôåõôéêÞ åðßóôñùóç ìáêñÜò äéÜñêåéáò ðïõ
áíèßóôáôáé ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá óôçí óêëçñÞ ÷ñÞóç êáé óôïí êáèáñéóìü ìå ÷çìéêÜ. Ãéá íá
äéáôçñÞóåôå ôçí êáéíïýñãéá ôïõ ìïñöÞ, åðáëåßöåôå ìéá åðßóôñùóç ìå ôï Barricade Rust
Protection êáôÜ äéáóôÞìáôá Þ ìåôÜ áðü êÜèå êõíçãåôéêÞ ðåñßïäï.

BROWNING (âáöÞ óå öáéÜ áðü÷ñùóç)
Ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá, ç áíáðáëáßùóç ôïõ ìåôÜëëïõ ôùí üðëùí Þôáí ìéá áñãÞ
äéáäéêáóßá óêïõñéÜóìáôïò ðïõ åíÝðëåêå ôïí êáôÜëëçëï óõíäõáóìü ÷çìéêþí êáé
áôìïóöáéñéêÝò óõíèÞêåò ãéá íá äçìéïõñãçèåß Ýíá ëåðôü óôñþìá óêïõñéÜò óôçí ìåôáëëéêÞ
åðéöÜíåéá. Áöïñïýóå ìéá ÷ñïíïâüñα äéáäéêáóßá êáé óõ÷íÜ ìéá áóôáèÞ ðñïóðÜèåéá.
ÓÞìåñá, ç âáöÞ ôïõ ìåôÜëëïõ óå öáéÜ áðü÷ñùóç (Browning) åßíáé ãñÞãïñç êáé åýêïëç
÷Üñéò óôçí âáöÞ Plum Brown™ Barrel Finish ôçò Birchwood Casey. Ôï ðéï óçìáíôéêü
ìÝñïò ôçò åîßóùóçò åßíáé ç êáôÜëëçëç ðñïåôïéìáóßá ôùí åðéöáíåéþí ðïõ èá âáöïýí óå
öáéÜ áðü÷ñùóç (browning). ÅÜí èá âÜøåôå óå öáéÜ áðü÷ñùóç Ýíá åìðñïóèïãåìÝò
áíôßêá, ôï ðéï ðéèáíü åßíáé üôé èá ÷ñåéáóôåß íá åðéóêåõÜóåôå ãñáôóïõíéóìÝíåò,
äéáâñùìÝíåò, óêïõñéáóìÝíåò Þ ÷áñáãìÝíåò ìå ëßìá ðåñéï÷Ýò. Áíáöåñèåßôå óôï
ðñïçãïýìåíï åäÜöéï “Ðñïåôïéìáóßá ôïõ ÌåôÜëëïõ” óôçí óåëßäá 9 üôáí áíáëÜâåôå áõôü ôï
êñßóéìï åã÷åßñçìá.
1 Ç âáöÞ Plum Brown™Barrel Finish áðáéôåß èåñìüôçôá ãéá íá åíåñãïðïéÞóåé ôïí áõèåíôéêü
öáéü (browning) ÷áñáêôÞñá ôïõ ðñïúüíôïò ( ìéá ÷çìéêÞ áíôßäñáóç ìåôáîý ôïõ äéáëýìáôïò
êáé ôïõ óéäçñïý÷ïõ ìåôÜëëïõ). Áöïý Ý÷åôå ðñïåôïéìÜóåé êáé êáèáñßóåé êáôÜëëçëá ôçí
áôóÜëéíç åðéöÜíåéá, èåñìÜíåôå ôç ÷ñçóéìïðïéþíôáò öëüãá âïõôáíßïõ, çëåêôñéêü ìÝóï Þ ìå
ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï ðïõ åßíáé ðéï åýêïëïò. Ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá ÷ñçóéìïðïéÞóôå
öëüãá âïõôáíßïõ ìÝóù åíüò ó÷åôéêïý áêñïöýóéïõ êáé êñáôåßóôå ôï óå áðüóôáóç 7 - 9
åêáôïóôÜ áðü ôçí åðéöÜíåéá.
Óôåñåþíïíôáò ôçí êÜííç óå ìéá ìÝããåíç ìðïñåß íá äçìéïõñãçèïýí øõ÷ñÜ óçìåßá (åöüóïí
ç èåñìüôçôá ìåôáöÝñåôáé óôçí ìÝããåíç ìÝóù áêôéíïâïëßáò). ÅíáëëáêôéêÜ, õðïóôçñßîåôå
ôçí êÜííç ìå ìéá ëõãéóìÝíç êñåìÜóôñá ñïõ÷éóìïý ïýôùò þóôå íá ëõèåß ôï ðñüâëçìá.
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Íá èåñìáßíåôå ομοιόμορφα ìåôáöÝñïíôáò ôçí ðçãÞ ôçò èåñìüôçôáò ìðñïò êáé ðßóù ðÜíù
óôï áíôéêåßìåíï ðïõ èá ðÜñåé ôçí öáéÜ áðü÷ñùóç (browning). Óçìåéþóôå üôé ãéá ôá âáñýôåñá ôìÞìáôá (üðùò ç èáëÜìç ôçò êÜííçò) èá ÷ñåéáóôåß ðåñéóóüôåñïò ÷ñüíïò ãéá íá
èåñìáíèïýí êáé èá äéáôçñÞóïõí ôçí èåñìïêñáóßá ôïõò ãéá μεγαλύτερο ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
Åðßóçò, ìéêñüôåñá ìÝñç Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá õðåñèåñìáíèïýí. ¸ôóé íá
èåñìáßíåôå åðéìåëþò στους 275◦ F ( 135◦ C ) êáé íá χρησιμοποείτε ôçí παρακάτω óõìâïõëÞ
ôïõ Carmichael ãéá ôçí « ÄïêéìÞ ôïõ Ôóéôóéñßóìáôïò ». Δεν είναι αναγκαίο να θερμαίνετε
ολόκληρη τη κάννη ταυτόχρονα. Η κάννη είναι δυνατό να θερμαίνεται και να φινιρίζεται τμηματικά.

Συμβουλή του Carmichel
Ãéá íá äïêéìÜóåôå ôçí èåñìïêñáóßá, ôßðïôå äåí åßíáé êáëýôåñï áðü ôçí «äïêéìÞ ôïõ ôóéôóéñßóìáôïò». Ñßîôå ìéá ìéêñÞ
ðïóüôçôá íåñïý ðÜíù óôçí åðéöÜíåéá ðïõ èåñìÜíèçêå. ÅÜí ðáñáìåßíåé ðÜíù óôï ìÝôáëëï êáé åîáôìßæåôáé áñãÜ, ôï
ìÝôáëëï åßíáé ðïëý êñýï. ÅÜí ôï íåñü åîáöáíéóôåß óå ìéá öïýóêá áôìïý, åßíáé ðïëý æåóôü. Ôï éäáíéêü åßíáé, ôï íåñü
íá ôóéôóéñßæåé êáé íá ÷ïñåýåé ãýñù ãýñù üðùò åîáôìßæåôáé, áõôÞ åßíáé ç êáôÜëëçëç þñá íá åðáëåßøåôå ôç âáöÞ Plum
Brown™ Barrel Finish.

3 Όταν η θερμοκρασία έχει φθάσει στο ιδεώδες σημείο των 275◦ F (135◦C) (σύμφωνα με την δοκιμή του
τσιτσιρίσματος), επιθέστε τη βαφή Plum Brown™ Barrel Finish με ένα μουσκεμένο ταμπόν με ομοιομερείς
επιμήκεις κινήσεις. Το πλούσιο αποτέλεσμα της βαφής Plum Brown θα εμφανιστεί αμέσως.
Συμβουλή του Carmichel
Ãéá íá åðéôý÷åôå ôï áðïôÝëåóìá ôïõ Plum Brown™ Barrel Finish ç óêïðïýìåíç èåñìïêñáóßá åßíáé 275°F Þ
135 âáèìïß Êåëóßïõ. Ç áêñéâÞò èåñìïêñáóßá äåí åßíáé ðïëý êñßóéìç, áëëÜ åßíáé óçìáíôéêü ç èåñìïêñáóßá
íá åßíáé ïìïéüìïñöïò êáé óôáèåñÞ. Ãéá ðáñÜäåéãìá, Ýíá ìáêñýêáííï ñáâäùôü üðëï Kentucky ðñÝðåé íá
æåóôáèåß ïìïéüìïñöá ïýôùò þóôå ç èåñìïêñáóßá íá ìçí åßíáé ïýôå ðïëý ìåãÜëç ïýôå ðïëý
÷áìçëÞ óå êáìßá ðåñéï÷Þ. Ìéá áíïìïéïãåíÞò èåñìïêñáóßá ìðïñåß íá Ý÷åé óáí åðáêüëïõèï
áíïìïéïãåíÞ áðü÷ñùóç.
Εάν η απόχρωση εμφανίζεται πολύ αδύναμος σε κάποια περιοχή, αυτό πιθανώς οφείλεται σε κρύες περιοχές. Αμέσως θερμάνετε αυτή την περιοχή. Εάν το μέταλλο είναι πολύ θερμό, το διάλυμα μπορεί να
έχει την τάση δημιουργίας φυσαλίδων ή αφρού, και θα έχει σαν επακόλουθο έναν ελαφρότερο και ανομοιόμορφο χρωματισμό. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το μέταλλο να κρυώσει πριν συνεχίσετε. Χωρίς να
βιάζεστε, επιθέστε το διάλυμα με σύνεση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σύσταση και ομοιομορφία
του χρωματισμού.
4 Όπως η μεταλλική επιφάνεια αποκτά την φαιά (browining) απόχρωση, ίσως να ανησυχείτε στο τι

μπορεί να είναι έλλειψη ομοιομορφίας τόσο στο βάθος όσο και στην απόχρωση. Αυτό συνήθως
προκαλείται από τις εναποθέσεις που αφήνονται από την χημική αντίδραση. Μην ανησυχείτε
γι’αυτό. Εφόσον το χρώμα δεν είναι πολύ αραιό, περιοχές όπου η μεταλλική επιφάνεια εμφανίζεται
ζωηρή σε φωτεινότητα ή λιγότερο φωτεινή, δεν δημιουργούν καμία ανησυχία.
5 Μόλις η μεταλλική επιφάνεια είναι αρκετά κρύα για να την πιάνετε, ξεβγάλετε τη επιμελώς με κρύο
νερό, στεγνώστε τη με ένα καθαρό μαλακό πανί και γυαλίστε τη ελαφρά με λεπτό ατσαλόσυρμα.
Εάν επιθυμείτε βαθύτερο, και πιο ομοιογενές φινίρισμα, επαναλάβετε όλη τη διαδικασία θέρμανσης και βαφής σε φαιά απόχρωση. (browning).

6 Όταν η φαιά βαφή (browning) τερματιστεί, τρίψτε όλες τις επιφάνειες με ένα πανάκι Sheath Take
Along. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μετά το ξέβγαλμα και θα διεισδύσει στην επιφάνεια δίνοντας σας
μια βαθειά πλούσια επίστρωση σε μόνιμη απόχρωση καφέ-μαόνι που θα σας ευχαριστήσει. Αφήστε
το να αποκατασταθεί για 24 ώρες.
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Συναρμολογήστε πάλι το όπλο που είναι αυθεντικά
βαμμένο σε φαιά απόχρωση.
Η βαφή Plum Brown Barrel Finish είναι μια
προστατευτική επίστρωση που θα αντεπεξέλθει σε πολλές σκληρές καταστάσεις
και σε χημικά καθαρισμού. Για να διατηρήσετε την καινούργια του μορφή,
( ή για να το πούμε καλύτερα την
παλιά του μορφή), επαλείφετε
κατά διαστήματα ή μετά από
κάθε κυνηγετική περίοδο
μια επίστρωση με το
Sheath Rust Preven@ve

Åðßëõóç ÐñïâëçìÜôùí
Tru-Oil® Gun Stock Finish

Ôï öéíßñéóìá äåí óôåãíþíåé ôåëåßùò. Ãéáôß ?
• Ôï Tru-Oil® Gun Stock Finish äåí èá óôåãíþóåé åÜí åðáëåéöèåß ðÜíù óå îýëï που εκβάλλει ëÜäé (üðùò ôï îýëï
ôñéáíôáöõëëéÜò, Ýâåíïò, åîùôéêÜ îýëá) Þ ðÜíù óå ëÜäé ëßðáíóçò, ëéíÝëáéï ê.ëð.
• Ìðïñåß íá õðÜñ÷åé ðïëý õãñáóßá óôïí ÷þñï óôåãíþìáôïò.
Ôï Tru-Oil® Gun Stock Finish äçìéïõñãåß êñïýóôá óôçí åðéöÜíåéá ôïõ. Ãéáôß ?
• Ðéèáíþò ôï ðþìá ôçò öéÜëçò äåí ôïðïèåôÞèçêå óôç èÝóç ôïõ ãéá ìåãÜëï äéÜóôçìá.
• ÐñïóðáèÞóôå íá öõëÜãåôå ôçí öéÜëç áíÜðïäá ãéá íá ðáñáìåßíåé ç êñïýóôá óôç âÜóç.
ÕðÜñ÷ïõí êçëßäåò óôï óôåãíùìÝíï öéíßñéóìá. Ãéáôß ?
• ÃåíéêÜ áõôü ïöåßëåôáé óôç óêüíç. ÁõîÞóôå ôçí õãñáóßá êáé äïõëÝøôå óå ÷þñï ðïõ äåí õðÜñ÷åé óêüíç Þ
ðñïóðáèÞóôå íá äéåîÜãåôå ôï öéíßñéóìá óå åîùôåñéêü ÷þñï ìéá Þñåìç ìÝñá.
Ôé ìðïñåß íá ãßíåé ãéá íá ðåôý÷ïìå óáôéíÝíéï öéíßñéóìá ?
• ×ñçóéìïðïéÞóôå Stock Sheen & Conditioner Þ ðåñÜóôå ôï êïíôÜêé ìå Ýíá ðÜñá ðïëý ëåðôü áôóáëüóõñìá.

Perma Blue® Gun Blue

Ç âáöÞ åßíáé ëåñùìÝíç êáé áêáíüíéóôç. Ãéáôß ?
• ¹ ç ìåôáëëéêÞ åðéöÜíåéá äåí Þôáí åðéìåëþò êáèáñéóìÝíç ÷ùñßò ëÜäéá êáé ãñÜóï Þ ôï äéÜëõìá áöÝèçêå ãéá
ìåãáëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ðåñéóóüôåñï áðü Ýíá ëåðôü.
Ç ìåôáëëéêÞ åðéöÜíåéá äåí áðïêôÜ ôç óêïýñá ìðëå áðü÷ñùóç.
• Ïé âáöÝò Perma Blue® Liquid Þ Paste Gun Blue äåí åßíáé áðïôåëåóìáôéêÝò óå åðéöÜíåéåò áíïîåßäùôïõ ÷Üëõâá Þ
Áëïõìéíßïõ.
• Ôï äéÜëõìá ðáñÝìåéíå ðÜíù óôçí ìåôáëëéêÞ åðéöÜíåéá ðÜñá ðïëý ðåñéóóüôåñï áðü Ýíá ëåðôü.
Ç âáöÞ óå ìðëå óêïýñá áðü÷ñùóç öåýãåé.
• Áõôü ìðïñåß íá óõìâåß åÜí ç ìåôáëëéêÞ åðéöÜíåéá äåí êáèáñßóôçêå êáé äåí áðïâëÞèçêáí ôá ëéðáíôéêÜ Þ åÜí ôï
îÝðëõìá äåí Þôáí åðéìåëçìÝíï.
• Ôï äéÜëõìá ðáñÝìåéíå ðÜíù óôçí ìåôáëëéêÞ åðéöÜíåéá ðÜñá ðïëý.
Ç âáöÞ óå óêïýñá ìðëå áðü÷ñùóç åìöáíéæüôáí èáõìÜóéá áëëÜ ìåôÜ ç áðü÷ñùóç Üëëáîå ðñïò ôï êáöÝ ôçò
óêïõñéÜò.
• Äåí åðáëåßøáôå Sheath® Rust Preventive Þ Üëëï äéÜëõìá åêôïðéóìïý õãñáóßáò êáé ðñüëçøçò ïîåßäùóçò.
• Ç ìåôáëëéêÞ åðéöÜíåéá äåí Þôáí åíôåëþò óôåãíÞ üôáí åðéèÝóáôå ôç âáöÞ.
• Äåí îåðëýèçêå áñêåôÜ.

Plum Brown™ Barrel Finish

Ç êáöÝ áðü÷ñùóç åßíáé áêáíüíéóôç. Ãéáôß ?
• Áóôáèåßò èåñìïêñáóßåò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò äéáäéêáóßáò èÝñìáíóçò ìðïñïýí íá ðñïîåíÞóïõí áíïìïéüìïñöåò
áðï÷ñþóåéò.
• Ç ìåôáëëéêÞ åðéöÜíåéá äåí êáèáñßóôçêå êáé äåí áðïâëÞèçêáí ôá ëéðáíôéêÜ êáëÜ.
• Ìðïñïýí íá Ý÷ïõí ðáñáìåßíåé åíáðïèÝóåéò áðü ôçí ÷çìéêÞ áíôßäñáóç.
Åß÷å ðïëý ùñáßá åìöÜíéóç áëëÜ ôçí åðüìåíç ìÝñá åìöÜíéóå óêïõñéÜ.
• Äåí îåâãÜëèçêå ðïëý êáëÜ Þ äåí óôÝãíùóå áñêåôÜ ðñéí ôçí åðÜëåéøç ôçò åðüìåíçò åðßóôñùóçò Þ äåí Ýãéíå
åðßóôñùóç ëáäéïý ãéá ôïí åêôïðéóìü ôçò õãñáóßáò.
• Äåí åðáëåßøáôå Sheath® Rust Preventive Þ Üëëï äéÜëõìá åêôïðéóìïý õãñáóßáò êáé ðñüëçøçò ïîåßäùóçò.
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