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Εκτός από το ότι πρέπει να γνωρίζετε τον στόχο σας και ότι πρέπει να κρατάτε

το στόμιο της κάννης στραμμένο προς ασφαλή κατεύθυνση, υπάρχουν πολύ

περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια των όπλων  Η ασφάλεια ενός όπλου

αρχίζει πριν τοποθετήσετε κάποιο φυσίγγιο στη θαλάμη και ακόμη και πριν

πατήσετε το πόδι σας στον χώρο κυνηγίου ή στο σκοπευτήριο. Αρχίζει με το

είδος του εξοπλισμού για την κατάλληλη συντήρηση και περιποίηση. Η ασφά-

λεια του όπλου αρχίζει με ένα καθαρό όπλο.

Ένα καθαρό πυροβόλο όπλο είναι ένα ασφαλές πυροβόλο όπλο. Ένας βρώμι-

κος και ακάθαρτος μηχανισμός είναι δυνατό να προξενήσει μπλοκαρίσματα,

προβλήματα απόρριψης και κακής τροφοδοσίας και ακόμα αφλογιστίες. Πριν

την αποσυναρμολόγηση του όπλου σας πάντοτε να διαβάζετε το εγχειρίδιο

με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα διαλύ-

ματα για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Βαρέα έλαια λόγω μεγάλης

πηκτικότητας είναι δυνατό να δυσκολέψουν την κίνηση μερών του μηχανι-

σμού και προξενήσουν προβλήματα εμπλοκών και απόρριψης. Ειδικά σε χα-

μηλές θερμοκρασίες, η χρησιμοποίηση λιπαντικών γενικής χρήσης είναι

δυνατό να δημιουργήσουν απρόβλεπτες επιπλοκές. Όλα τα προϊόντα της

Birchwood Casey είναι κατασκευασμένα βάσει ειδικών χημικών συνθέσεων

για να χρησιμοποιούνται στα όπλα και στα περιβάλλοντα που λειτουργούν.

Οι ειδικοί στην Birchwood Casey συνιστούν μια εύκολη διαδικασία καθαρι-

σμού τριών βημάτων για να διασφαλιστεί ότι η λειτουργικότητα και η εμφά-

νιση του όπλου σας είναι αυτή που πρέπει και ότι το όπλο σας θα διατηρήσει

την άξια του για μεγάλη χρονική περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάλογο χωρίς χρέωση ο οποίος περι-

λαμβάνει όλα τα προϊόντα περιποίησης όπλων καθώς και στόχους, επικοινω-

νήστε μαζί μας στο τηλ: 800-746-6862 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.BirchwoodCasey.com.

Και μη ξεχνάτε, πάντα να φυλάγετε τα όπλα και τα φυσίγγια μακριά από την

προσέγγιση παιδιών.



    

   

Bore Scrubber® Bore Cleaner

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία καθαρίσματος είναι να διασπάσομε τα υλικά

τα οποία συσσωρεύονται στο όπλο σας κάθε φορά που πυροβολείτε. Ο μόλυ-

βδος, ο χαλκός, τα πλαστικά, ο άνθρακας και η πυρίτης είναι δυνατό να κατα-

στρέψουν την κάννη σας και να επηρεάσουν αρνητικά την ακρίβεια. Όταν

αυτές οι ύλες εκτοξευθούν έξω από την κάννη, ένα σκληρό στον καθαρισμό

κατάλοιπο παραμένει στην εσωτερική επιφάνεια της κάννης.

Πολλά προϊόντα καθαρισμού όπλων που κυκλοφορούν στην αγορά προσφέ-

ρουν λύση μόνο σε ένα τμήμα του προβλήματος. Ένα διαλυτικό μέσο αφαιρεί

τα κατάλοιπα του χαλκού, αλλά κάποιο άλλο χρειάζεται για να καθαρίσει τα

κατάλοιπα του Νίτρου. Το διαλυτικό BORE SCRUBBER 2 σε 1 Bore Cleaner της

Birchwood Casey προσφέρει λύση και στις δύο δουλειές γρήγορα, αποτελε-

σματικά και με ασφάλεια χωρίς την παρουσία συστατικών υψηλής τοξικότη-

τας. Είναι εξαιρετικό διαλυτικό για το μαλάκωμα σκληρυμένων καταλοίπων

στη βάση και το σύστημα μηχανισμού της σκανδάλης, περιέχει επίσης απα-

ράμιλο προστατευτικό προϊόν κατά της οξείδωσης για επιπρόσθετη απόδοση.

Ελατήρια που είναι δύσκολα στην προσέγγιση μπορούν να αφαιρεθούν και

να μουσκευτούν. Σε δύσκολα σημεία μπορεί να χρειαστεί η χρησιμοποίηση

βούρτσας ή βαμβακερής βούρτσας καθαρισμού.

Οδηγίες χρήσης του Bore Scrubber

Τοποθετήστε ένα καθαρό στεγνό πανάκι καθαρισμού στην άκρη μιας

βέργας καθαρισμού και σπρώξτε τη μέσα στο εσωτερικό της κάννης για να

βγάλετε τα σαθρά κατάλοιπα.

Μουσκέψτε το πανί με διαλυτικό και ξεπλύνετε το εσωτερικό της κάννης

για να εμποτίσετε τα εναπομείναντα κατάλοιπα. Επαναλάβετε τη διαδικασία

με ένα άλλο πανί μουσκεμένο με διαλυτικό και αφήστε μερικά λεπτά να

απορροφηθεί το διαλυτικό από τα κατάλοιπα. Ποτέ μη τοποθετήσετε φελλό 

ή κάλυμμα στο στόμιο της κάννης. 

Βρέξτε μια βούρτσα καθαρισμού με διαλυτικό και τρίψτε το εσωτερικό της

κάννης. Σπρώξτε τη βούρτσα εντελώς στο εσωτερικό και από τις δύο άκρες.

Συνεχίστε τον καθαρισμό με στεγνά πανάκια έως ότου εξέρχονται καθαρά.

1

2

3

4

Μουσκεύοντας τσοκάκια και

άλλα δύσκολα στον καθαρι-

σμό μέρη με Bore Scruber 2

μαζί με 1 Bore Cleaner είναι

ένας άριστος τρόπος καθαρι-

σμού για να χρησιμοποι-

ήσετε λιγότερο γράσο για

τον καθαρισμό αυτών των

μερών

Τεχνικό

Σχόλιο
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ΒΗΜΑ 2

Gun Scrubber® Καθαριστικό Όπλων

Το δεύτερο βήμα ουσιαστικά είναι η αφαίρεση από το όπλο σας όλου του

άγνωστου λιπαντικού, των καταλοίπων και του λεπτού στρώματος του λιπαν-

τικού. Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό GUN SCRUBBER της Birchwood Casey

για να αφαιρέσετε οποιεσδήποτε βρωμιές και κατάλοιπα που διασπάστηκαν

από το Bore Cleaner. Το καθαριστικό Gun SCRUBBER Cleaner είναι συσκευα-

σμένο σε δοχείο ψεκασμού, είναι διαλυτικό υψηλής πίεσης που δεν χρειάζε-

ται ξέβγαλμα. Στεγνώνει ταχύτατα και αφήνει το μέταλλο καθαρότατο χωρίς

την παρουσία έστω και λεπτού στρώματος λιπαντικού ή γράσου. Να χρησιμο-

ποιείτε το GUN SCRUBBER Cleaner για να ξεπλύνετε το εσωτερικό της κάννης,

να καθαρίσετε τη βάση, το κλείστρο ή το σπείρωμα της κάννης και τα τσοκάκια

κυνηγετικού όπλου.

Σ’ αυτό το σημείο το όπλο σας είναι εντελώς καθαρό χωρίς ίχνη λιπαντικού ή

καταλοίπων. Τώρα είναι έτοιμο για την εφαρμογή προστατευτικού κατά της

οξείδωσης. 

Οδηγίες εφαρμογής του Gun Scrubber
Πριν αρχίσετε, εάν επιθυμείτε μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το

όπλο σε κύρια εξαρτήματα.

Τοποθετήστε το σωληνάκι επέκτασης στο ακροφύσιο του δοχείου σπρέι

και ψεκάστε γενναιόδωρα αλλά με διακεκομμένους ψεκασμούς για καλύτερα

αποτελέσματα. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά για να μη υπάρ-

ξουν πιτσιλιές στα μάτια. Να χρησιμοποιείτε το αεροζόλ στη όρθια θέση για

καλύτερη απόδοση. Μια βούρτσα θα ήταν χρήσιμη για τον καθαρισμό δύσκο-

λων τμημάτων.

Διασφαλίστε ότι κατευθύνετε το σωληνάκι επέκτασης σε δυσπρόσιτα ση-

μεία και σε περιοχές που δεν φαίνονται. Να χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο

χωρίς το σωληνάκι επέκτασης εάν επιθυμείτε τη μέγιστη διαδικασία ψεκασμού

σε συστήματα του μηχανισμού που φαίνονται.

Προσοχή: Μπορεί να προ-

κληθεί βλάβη σε μερικά μέρη

από πλαστικό, σε χρωματι-

σμένες επιφάνειες, σε συν-

θετικά κοντάκια, σε

επιφάνειες με φινίρισμα πα-

ραλλαγής ή ξύλου.  Να μη

αφήσετε το υγρό να λιμνάσει

πάνω ή κάτω από τα εξαρτή-

ματα του όπλου για να ελαχι-

στοποιηθεί η δυνατότητα

δημιουργίας κάποιας βλά-

βης. Πριν τη χρησιμοποίηση

δοκιμάστε το σε κάποια 

επιφάνεια.

Τεχνικό

Σχόλιο
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Το προστατευτικό BARRI-

CADE Rust Protection για πυ-

ροβόλα όπλα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να αφαι-

ρέσετε ελαφρά επιφανειακή

οξείδωση. Ψεκάστε ακόμα

λίγο και γυαλίστε την επιφά-

νεια με λεπτό ατσαλόσυρμα.

Αφαιρέστε τη σκουριά χωρίς

να χαλάσετε το μπλε φινίρι-

σμα της επιφάνειας.

Barricade® Προστασία κατά της οξείδωσης για 

Πυροβόλα όπλα

Συμπληρώνοντας τα βήματα 1 και 2, έχετε αφαιρέσει αποτελεσματικά όλα τα

ίχνη ελαίου και λιπαντικών που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση  ομαλής

λειτουργίας των μηχανισμών και την παροχή προστασίας από αντίξοα στοιχεία.

Προστατέψτε και λιπάνετε το όπλο σας με το προστατευτικό BARRICADE Rust

Protection της Birchwood Casey το οποίο σε αντίθεση με άλλα προϊόντα δι-

εισδυτικών λιπαντικών, η χημική του σύνθεση είναι ειδικά σχηματισμένη για

χρήση στα πυροβόλα όπλα. Να το χρησιμοποιείτε με φειδώ στον μηχανισμό

και το σύστημα σκανδάλης. Το προστατευτικό BARRICADE Rust Protection

εκτοπίζει την υγρασία από τους πόρους του μετάλλου εναποθέτοντας μια

διαφανή επίστρωση που προστατεύει από την οξειδωτική υγρασία και τα

αποτυπώματα που είναι κύριοι παράγοντες της οξείδωσης στα πυροβόλα

όπλα. Επειδή το προστατευτικό BARRICADE Rust Protection κατέχει απαρά-

μιλλες διεισδυτικές ιδιότητες, δεν υπάρχει ανάγκη να μουσκεύετε τις μεταλ-

λικές επιφάνειες αφού μια λεπτή επίστρωση προσφέρει πλήρη προστασία.

Οδηγίες Χρήσης του Barricade:
Πριν τη χρησιμοποίηση του BARRICADE, καθαρίστε καλά με ένα μαλακό

πανί τις μεταλλικές επιφάνειες για να βγάλετε βρωμιές και λάδια.

Ψεκάστε κατευθείαν πάνω στα μεταλλικά μέρη κρατώντας το δοχείο ψε-

κασμού περίπου 6 ίντσες (15 εκ) από τη μεταλλική επιφάνεια. Χρησιμοποιεί-

στε το σωληνάκι επέκτασης για μη εύκολα προσεγγίσιμες περιοχές. 

Σκουπίστε με ένα μαλακό καθαρό πανί κάθε παραπανίσιο προστατευτικό

BARRICADE Rust Protection.
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ΠΡΟΤΕΙNΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1-2-3 Αεροζόλ σε οικονομική συσκευασία
Απλουστεύεται ο καθαρισμός του όπλου με τρία
εύκολα βήματα για να καθαρίσετε το όπλο σας
όπως πρέπει: Διάλυση των καταλοίπων πυρίτιδας
κ.λπ, καθαρισμός και προστασία. Το πακέτο αερο-
ζόλ 1,2,3 οικονομικής συσκευασίας περιλαμβάνει
τρία αεροζόλ ήτοι, Bore Scrubber®, Gun Scrubber®,
και Barricade έκαστο 10 oz (283,5 γρ).

Synthetic Gun Oil
Ελαττώνει την τριβή μεταξύ εφαπτόμενων επιφα-
νειών. Δεν θα μεταλλαχθεί σε κολλώδη ουσία και
δεν θα χάσει το ιξώδες του σε ακραίες θερμοκρα-
σίες -48° C έως 106° C.  Το φυσικό πλεονέκτημα του
SYNTHETIC Gun Oil είναι ότι καθαρίζει όπως λιπαί-
νει ενώ η χαμηλή ταχύτητα εξάτμισης διασφαλίζει
προστασία κατά της οξείδωσης.

Lead Remover and Polishing cloth
Αφαιρεί γρήγορα μολυβδώσεις, δακτυλίους καύ-
σεως, κατάλοιπα άνθρακος καθώς επίσης και τη ρύ-
πανση χαλκού, πλαστικών και καθαρίζει τα
θαμπώματα. Επαναφέρει το αρχικό λουστράρισμα
του ανοξείδωτου χάλυβα και των περισσότερων με-
ταλλικών επιφανειών. 

No. 77 Muzzle Magic™ Cleaner
Αποτρέπει την οξείδωση και την απώλεια ακριβείας
που προξενεί η ρύπανση μαύρης πυρίτιδας καθαρί-
ζοντας το στόμιο της κάννης με το Νο. 77 το παρα-
δοσιακό υδατοδιαλυτό καθαριστικό. Διαλύει
αποτελεσματικά τα κατάλοιπα πυρίτιδος και χαλα-
ρώνει οποιαδήποτε μεταλλικά ίχνη για εύκολη απο-
μάκρυνση.

RIG® #2 Oil Lubricant
Το RIG #2 είναι ένα εξειδικευμένο λιπαντικό όπλων
η σύνθεση του οποίου σχηματίστηκε για λίπανση
και πρόληψη κατά της οξείδωσης. Είναι εξαιρετικό
για χρήση σε όλες τις επιφάνειες πυροβόλων όπλων
εκτοπίζοντας την υγρασία και λιπαίνοντας τα κινού-
μενα μέρη. Η σύνθεση RIG #2 δεν θα επηρεάσει
έγρωμες επιφάνειες, πλαστικά, λαστιχένιες ή επιμε-
ταλλωμένες επιφάνειες που συναντώνται στα μον-
τέρνα όπλα. Δεν θα πήξει ούτε προσελκύει
ακαθαρσίες.

Βρείτε αυτά τα προϊόντα στο τοπικό σας κατάστημα ή επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας www.BirchwoodCasey.com



ΠΡΟΤΕΙNΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Gun & Reel Silicone Cloth
Ένα μαλακό ύφασμα διαποτισμένο με σιλικόνη, τέ-
λεια λύση για καθάρισμα και προστασία ξύλινων
κοντακίων πυροβόλων όπλων. Αφαιρεί με ασφά-
λεια τη σκόνη και τα αποτυπώματα που προξενούν
οξειδώσεις αφήνοντας μια γυαλιστερή προστατευ-
τική επίστρωση διαρκείας σε όλες τις μεταλλικές,
ξύλινες και πλαστικές επιφάνειες.  Μια θαυμάσια
ιεροτελεστία καθαρισμού.

Moly Lube   Dry Film Firearm Lubricant
Μια ειδική σύνθεση για να λιπαίνει και να διεισ-
δύει, σχηματίζοντας μια ομαλή, πολύ ολισθηρή επι-
φάνεια στο μέταλλο. Σωματίδια δισουλφιδίου του
μολυβδαινίου επικάθονται στις μεταλλικές επιφά-
νειες και προσδίδουν σ’ αυτές μεγάλη ολισθηρό-
τητα, και ανθεκτικότητα κατά της φθοράς ακόμα και
σε ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις.

RIG® Universal™ Gun Grease
Ένα λεπτό φιλμ από RIG® Universal™ Gun Grease θα
βοηθήσει να προστατεύσετε τα όπλα σας από την
σκουριά. Μια επιμελημένη επίστρωση με γράσο
RIG® Universal™ Gun Grease στις εσωτερικές και
εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύσει το ρα-
βδωτό και κυνηγετικό σας όπλο, το πιστόλι σας και
το εμπροσθογεμές όπλο σας από την σκουριά και
τη διάβρωση. Το RIG είναι η ιδανική επιλογή για την
προστασία από την οξείδωση κατά τη διάρκεια φύ-
λαξης του όπλου σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Choke Tube Lube
Αποτρέπει το κόλλημα των Τσοκ που προέρχεται
από την οξείδωση, τις πιέσεις των φυσιγγίων με
ατσάλινα σκάγια, τις ακραίες θερμοκρασίες και πιέ-
σεις που δημιουργούνται από τους επαναλαμβανό-
μενους πυροβολισμούς. Αυτό το ανώτερης κλάσης
λιπαντικό κατά του μπλοκαρίσματος των Τσοκ εγ-
γυάται το εύκολο βίδωμα και βγάλσιμο των Τσοκ
για όλα τα κανονικά Τσοκ και για εκείνα που είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Βρείτε αυτά τα προϊόντα στο τοπικό σας κατάστημα ή επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας www.BirchwoodCasey.com

Η σύνθεση του Choke Tube Lube είναι άριστη για χρήση στην τοποθέτηση
των μικρών κοχλιών των δακτυλίων και βάσεων τηλεσκοπικής διόπτρας για

σίγουρο σφίξιμο χωρίς κίνδυνο λασκαρίσματος.  Επιπλέον διασφαλίζει το εύ-
κολο ξεβίδωμα όταν έλθει η ώρα. Εξαιρετικό για χρήση στα εμπροσθογεμή

όπλα και στα βύσματα θαλάμης για αποτροπή μπλοκαρίσματος.

Τεχνικό
Σχόλιο
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