
Univerzální technické oleje a spreje BALLISTOL-KLEVER

                                        platnost od:    1.1. 2010

Obj.č. Název zboží (aktualizováno pro rok 2010) MOC s DPH

Universální ekologické oleje a spreje

BALLISTOL pro lov a sportovní střelbu

     BALLISTOL čistí, ošetřuje, chrání a KONZERVUJE jak lovecké a sportovní 

zbraně, tak i sluţební zbraně všeho druhu. Usazeniny olova, mědi a červené 

mosazi v hlavni se chemicky rozpustí a zbraň opět získá původní přesnost. 

BALLISTOL neutralizuje usazeniny kyselých zplodin a zneškodní je. Ideální 

k péči, regeneraci, impregnování dřevěných paţeb, řemenů a koţených pouzder

2195 BALLISTOL olejové utěrky-10ks pro BOX 137 Kč

2100 BALLISTOL olej-sklo lahvička, 50ml 88 Kč

2115 BALLISTOL olej-Alu dóza,    500ml 307 Kč

2145 BALLISTOL olej-sprej,   50ml 101 Kč

2160 BALLISTOL olej-sprej, 100ml 134 Kč

2170 BALLISTOL olej-sprej, 200ml 183 Kč

2181 BALLISTOL olej-sprej, 400ml 281 Kč

2135 BALLISTOL-rozstřikovač na olej-plast, 250ml 172 Kč

BALLISTOL-sada na kolo a sada na turistiku vč. malé lékárničky

2193 BALLISTOL Radler-Set, sada na kolo, 11-dílná 186 Kč

2194 BALLISTOL Outdoor-Set, sada do přírody, 12-dílná 195 Kč

BALLISTOL-ošetřující sada na zbraně v průhledném plastovém kufříku 

2365 PFLEGESET-ošetřující sada na zbraně, 12-dílná 1 239 Kč

Universální-antikorozní, mazací a konzervační oleje a spreje

Universální olej s vysoce ceněnými CLP vlastnostmi / Cleaning-čištění, 

Lubrication-mazání, Protecting-ochrana      

USTA – působí kluzně, zasáhne nejjemnější trhlinky a kouty, odpuzuje 

vodu z kovových povrchů, odpuzuje vlhkost, nesmolí a nelepí.

USTA neobsahuje ţádné silikony, chloruhličitý vodík nebo pro ozón 

škodlivé FCKW 

2297 USTA Multi-Tool olej-Alu dóza, 500ml 219 Kč

2295 USTA Multi-Tool olej-sprej, 200ml 121 Kč

2296 USTA Multi-Tool olej-sprej, 400ml 186 Kč

Víceúčelové-Super antikorozní, konzervační, mazací oleje a spreje

Lov,střelba,rybaření: 

     Odstraňuje střelný prach a nánosy červené mosazi, udrţuje 

v pořádku celkovou mechaniku zbraní, pistolí a revolverů, 

vyhlazuje, ošetřuje, chrání před nepříznivými vlivy. 

Sesmolené nevhodné oleje se rozpustí. Je vhodný k ošetření 

teleskopických udic a navijáků.

2200 GUNEX 2000 olej-sklo lahvička, 50ml 92 Kč

2205 GUNEX 2000 olej-Alu dóza,    500ml 311 Kč

2215 GUNEX 2000 olej-sprej,   50ml 105 Kč
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2220 GUNEX 2000 olej-sprej, 200ml 186 Kč

2225 GUNEX 2000 olej-sprej, 400ml 284 Kč

Specielní mazací, konzervační a antikorozní prostředky

2560 PTFE-TEFLON-suché mazání-sprej, 200ml 137 Kč

Teflonový sprej pomáhá všude tam,kde se vyţaduje krátkodobé nebo trvalejší 

mazání a kluznost a olejem zamazané ruce jsou přitom zakázané.     

     PTFE částečky v submikrorozsahu se dostanou aţ do mikroskopicky 

malých povrchových trhlin a propůjčují materiálu kluznost. Úspěšně se 

osvědčil jak na všech velko- a maloplošných kluzných vrstvách tak při 

drastickém sníţení tření za klidu a valivém tření. Typickými oblastmi 

pouţití jsou běţící pásy, kluzné dráhy, lanovody, teleskopická vedení 

jako např. autoantény, soukolí, ozubená kolečka a loţiska z umělých 

hmot všeho druhu. 

     Účinná látka PFTE je světově známá pod názvem Teflon. 

Toto je zaregistrovaná značka firmy DuPont USA a nesmí být bez jejího 

svolení pouţívána 

2530 SILIKON-separační a konzervační-sprej, 200ml 137 Kč

Silikonový sprej je přesvědčivou novinkou z aerosoltechniky. 

Formulace bohatá na silikon maţe a chrání díly z gumy, polymerů, 

plastů a kovů.     

     Vyzkoušená kompaktibilita materiálu pro všechny zpracovávané 

materiály v technice, průmyslu a automobilovém průmyslu. 

     Vyzkoušeno pouţití u plastových ozubených koleček, plastových 

soukolí, gumových loţisek, kluzných lišt, běţících pásů a kluzných 

kolejnic. Stejně tak je vhodný pro lanovody, gumové lišty, okenní 

těsnění a pěnové gumové těsnění u autodveř

Obranné spreje proti napadení-OC pepřová báze

2445 PFEFFER-KO FOG mlha-sprej, 40ml 114 Kč

2440 PFEFFER-KO FOG mlha-sprej, 50ml 119 Kč

2442 PFEFFER-KO JET paprsek-sprej, 40ml 114 Kč

2443 PFEFFER-KO JET paprsek-sprej, 50ml 119 Kč

Obranný sprej 

„Běţec napaden psem!“, „Ţena na procházce pokousána 

bojovým psem!“. Takové titulky se jiţ nebudou objevovat 

v novinách, pokud budete mít po ruce Pfeffer-KO. 

      Vysoce účinný obranný sprej na bázi pepře obsahuje 

koncentrovaný extrakt oleoresinu capsicum. Ten je účinný 

i proti útokům kousavých čtyřnoţců. Zde končí i ta 

nejdivočejší agrese kňučením a úprkem. Sprej je ideální 

pro všechny, kteří se chtějí chránit při jogginku, 

procházkách či potloukání. 50ml sprej vystačí na vícero uţití.

    Pfeffer-KO působí stejně účinně i proti zuřivým lidem. 

Ve Švýcarsku, Rakousku a USA je oficielně proti lidem povolen. 

V Německu můţe být v současné době pouţíván pouze policií. 

Nehledě na to zde platí Vaše osobní právo na nutnou 

sebeobranu v oprávněném případě. 

     Mimochodem: obsahové látky spreje nepoškozují ţivotní 

prostředí. Prostředek obsahující ozón zmizí během několika 

dnů díky fotooxidaci. Rozpouštědlo je biologicky stejně 

odbouratelné jako pepřová účinná látka. Ta je zodpovědná 

i za pekelně ostrá jídla – ovšem ve velmi zředěné formě. 

Ale běda, jestli je její podíl tak vysoký jako u Pfeffer-KO! 

Pfeffer-KO – malý formát a velký účinek. 

Specielní vazelina na zbraně

Dóza vazelíny-tuk na zbraně 
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Vazelína na zbraně je nejjemnější kvality a výborně se 

hodí k mazání vnitřních a vnějších kovových částí, 

obzvláště hlavně.   

     Vaselina maţe a chrání všechny kovové části, kryt 

i mechaniku.Ideální pro vzduchové pistole a zbraně k 

mazání stlačovacích pístů. K nanášení pouţívejte dle 

potřeby hadřík bez chloupků, nebo vatovou tyčinku

2369 VASELINE-tuk na zbraně, 50g 123 Kč

Ošetřující prostředky-oleje na pažby a dřevo - Klever

Olej na paţby-politura na dřevo  

Světlehnědý – červenohnědý - tmavohnědý

      Balsin Schaftöl učiní křehké a zvětralé dřevo na paţbě 

opět odolným vodě a kaţdému počasí . Přitom tento olej 

nebrání přírodní aktivitě dýchání dřeva. Balsin Schaftöl 

současně regeneruje letokruhy, zvýrazňuje je a dodává jim 

trochu tmavšího odstínu. Balsin Schaftöl je ideální pro 

chátrající dřevěné paţby všeho druhu a tím je nenahraditelným 

pomocníkem pro všechny puškaře a majitele zbraní.        

Balsin Schaftöl dodává starým, počasím zašlým dřevěným paţbám 

opět jemný a hedvábně matný lesk. Také chrání před rozkladem, 

hnilobou a napadením plísní, ošetřuje dřevo a posiluje jej 

díky výjmečnému sloţení a silikonové formulaci.

2315 BALSIN pažbový olej-tmavohnědý,   50ml 118 Kč

2316 BALSIN pažbový olej-tmavohnědý, 500ml 535 Kč
2303 BALSIN pažbový olej-světlý-universální,   50ml 118 Kč

2304 BALSIN pažbový olej-světlý-universální, 500ml 535 Kč

2306 BALSIN pažbový olej-červenohnědý,   50ml 118 Kč
2307 BALSIN pažbový olej-červenohnědý, 500ml 535 Kč

Specielní oleje na pažby a dřevo - Scherell´s 

23801 SCHAFTOL pažbový olej-Premium Gold,   75 ml 160 Kč

23830 SCHAFTOL pažbový olej-Premium Gold, 500 ml 649 Kč

23812 SCHAFTOL pažbový olej-tmavohnědý,   75 ml 157 Kč

23833 SCHAFTOL pažbový olej-tmavohnědý, 500 ml 646 Kč

Specielní prostředky na čistění hlavní

Čistič hlavní  

Osvědčil se také v tvrdém vojenském nasazení 

a je nepřekonatelný. 

      Robla-Solo byl dále vyvíjen a poté ho nahradil 

Robla-Solo-MIL. Z důvodů vynikajících testovacích 

výsledků vědeckého institutu spolkové armády v Německu 

pouţívají nyní Robla-Solo-MIL dokonce zvláštní jednotky. 

     Robla-Solo-MIL je sloţen ze speciální kombinace s 

amoniakem, díky němuţ se rozpustí nejen ušpinění od mědi 

červené mosazi a zinku, ale také i olovo, nepřítel číslo 

1 pro přesnost zbraně. Ocel, chrom a nikl nejsou při tom 

Robla-Solo-MILem zasaţeny. V případě větších nánosů kovu 

naplnit hlaveň,která jedné strany uzavřena korkovým nebo 

gumovým špuntem, Robla-Solo-MILem a nechat působit více 

hodin, nejlépe přes noc. Při menším zanesení stačí několikrát 

protáhnout koudelí napuštěnou Robla-Solo-MILem (Sucol, 

Sucolin nebo Sucolin Extra) nebo filcovým válečkem.

     Další cenné a důleţité informace o pouţití naleznete 

na přiloţeném letáku.

2353 ROBLA Solo MIL-roztok, 100ml 146 Kč

Čistič hlavní  

Robla-Schwarzpulver-Solvent odstraňuje a rozpouští 
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zbytky střelného prachu, skvrny a usazeniny rzi. 

      Odstraní také zbytky oleje a pevné usazené 

uhelnaté částečky na kovu. Robla-Schwarzpulver-Solvent 

je zvláště vhodný k čištění patronového zásobníku 

revolverů a pistolí, které jsou zvláště náchylné na 

zbytky prachu. S Robla-Solvent zůstane Vaše zbraň 

dlouhodobě funkční a ušetří Vám tím spoustu nepříjemností. 

2340 ROBLA černý prach Solvent-roztok, 100ml 129 Kč

2342 ROBLA černý prach Solvent-sprej, 200ml 178 Kč

Odmašťovací prostředky na kovy a zbraně

Odmašťování za studena  

Nepostradatelný k výbornému a kompletnímu čištění Vaší zbraně. 

      Olej a mastnotu odstraní beze zbytků ze všech kovových 

ploch a povrchů. Také skvrny, zaschlé, staré mastnoty a fleky, 

zbytky pryskyřice odstraníte spolehlivě a bezproblémově s 

výrobkem Robla-Kaltentfetter. Ideální k ošetření před pouţitím 

přípravku Klever Schnellbrünierung. Robla –Kaltentfetter 

pořídíte v lahvičce 125ml nebo ve spreji 200ml, který je 

ţivotnímu prostředí nezávadný.

  Klever-Schnellbrűnierung 

Rychločernění

 Praktická pomoc pro kaţdého odborníka i laiky. 

      Starší zbraně budou jako nové. Náročné a dlouhé 

„potápěcí“ koupele jsou jiţ minulostí, výrobek 

Klever-Schnellbrünierung šetří čas a peníze.

 A takhle se to dělá: 

     Zbraň opatrně odmastit a zbavit mastných skvrn – např.

s přípravkem Robla-Kaltentfetter. Pak na plochu 

/ocel do 3,5% chromu/ nanést štětcem vodičku 

KLEVER - Schnellbrünierung a nechat asi 3 minuty působit, 

dokud se neutvoří ţluto-bílý povlak. Nakonec opláchnout 

vodou, měkkým hadříkem zlehka osušit a postříkat Ballistolem 

nebo Gunexem 2000. Hotovo! 

KLEVER-Schnellbrünierung zaručuje dlouhotrvající ochranu 

povrchu Vaší zbraně. 

 Uvědomte si prosím, ţe bezproblémově lze načernit pouze 

ocel s obsahem chromu 3,5 %.

2337 ROBLA studené odmaštění-roztok, 500ml 216 Kč

2336 ROBLA studené odmaštění-sprej, 200ml 142 Kč

Specielní čistič na skla pro krbová kamna, grily, trouby, el. sporáky atd.

2540 KAMOFIX-speciální čistič-pumpičkový sprej, 250ml 177 Kč

2541 KAMOFIX-speciální čistič-roztok, 1000ml 422 Kč

2514 KAMOFIX+reklamní Display, 10 x 250ml

Rychločernění na kovy a zbraně

Rychločernění  

Praktická pomoc pro kaţdého odborníka i laiky. 

     Starší zbraně budou jako nové. Náročné a dlouhé 

„potápěcí“ koupele jsou jiţ minulostí, výrobek 

Klever-Schnellbrünierung šetří čas a peníze.

 A takhle se to dělá: 

     Zbraň opatrně odmastit a zbavit mastných skvrn – 

např.s přípravkem Robla-Kaltentfetter. Pak na plochu 

/ocel do 3,5% chromu/ nanést štětcem vodičku KLEVER - 

Schnellbrünierung a nechat asi 3 minuty působit, dokud 

se neutvoří ţluto-bílý povlak. Nakonec opláchnout vodou, 

měkkým hadříkem zlehka osušit a postříkat Ballistolem nebo 

Gunexem 2000. Hotovo!
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LEVER-Schnellbrünierung zaručuje dlouhotrvající ochranu 

povrchu Vaší zbraně. 

Uvědomte si prosím, ţe bezproblémově lze načernit pouze 

ocel s obsahem chromu 3,5 %.

2363 KLEVER rychločernění-roztok, 50ml 281 Kč

Impregnační prostředky na oděv, látky, stany a semiš-obuv

Impregnační sprej 

Pluvonin je nový impregnační sprej –

alternativa proti nepříjemnému mokrému oblečení. 

      Jestli v dešti, krupobití nebo ve sněhu – Vy zůstanete 

vţdy úplně v suchu a to díky Pluvoninem naimpregnovanému oděvu. 

Kabáty, pláště, bundy a sportovní oblečení budou stejně tak 

vodě odolné, jako stany, venkovní rolety a sluneční deštníky. 

Je to také ideální impregnace semišové kůţe.

2500 PLUVONIN waterstop NANO-sprej, 200ml 134 Kč

2501 PLUVONIN waterstop NANO-sprej, 500ml 216 Kč
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