TW25B Vapenfett
TW25B Vapenfett helsyntetiskt, icke brännbart och giftfritt (miljövänligt) smörjmedel för alla typer av
extrema miljöer. Det stöter bort sand, damm, is och saltvatten. TW25B smörjer effektivt även vid
extrema temperaturer, från -67° C till 232° C.
TW25B är framtaget med polytetrafluoroethylene (PTFE) nanoteknologi vilket gör att det både är
drygare och presterar bättre än alla andra smörjmedel på marknaden som är avsedda för
vapensystem.
Vapenfettet TW25B tränger in i metallens porer och skapar en yta som fungerar likt ett rullager på
alla vapnets metalliska ytor. Detta gör att varje del av vapnet kan prestera maximalt.
TW25B minimerar kolrester, galvanisk korrosion och uppbyggnad av koppar och bly i vapnet, vilket
minskar tid och frekvens av underhåll.
TW25B medger förvaring av vapen i skjutklart tillstånd under längre perioder.
TW25B rekommenderas av följande tillverkare:




Accuracy International
Glock
Sig Sauer





FN Herstal
Dillon Aero
BAE Sweden

Användarinstruktion:
Första gången som TW25B används på vapnet är det mycket viktigt att noggrant rengöra alla delar
innan man applicerar TW25B. Detta eftersom TW25B tränger in i metallporerna på de rengjorda
delarna och etablerar ett ”fotfäste” på och under metallens yta. En otillräcklig rengöring kommer att
hämma den maximala effekten av smörjmedlet.
Rengör ytorna med ett avfettnings- och rengöringsmedel (Vi rekommenderar att du använder MilComms MC25 avfettnings- och rengöringsmedel).
Om man har använt ett lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel som en CLP för rengöring, så
måste man avsluta rengöringen med att skölja och torka rent med denaturerad alkohol (t.ex. T-Sprit)
eller isopropyl alkohol (>90%). Detta eftersom lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel lämnar ett
restämne som förhindrar TW25B från att få direkt kontakt med metallytorna.
Genom att avsluta rengöringen med denaturerad alkohol (t.ex. T-Sprit) eller isopropylalkohol
(>90%) säkerställer man att alla CLP lösningsmedelsrester har avlägsnats.
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Tabellen nedan hjälper till att bestämma hur mycket och med vad man bäst applicerar smörjmedlet
TW25B. Vapenfettets vita färg gör det enkelt att säkerställa att alla delar är täckta och att den
angivna tjockleken har uppnåtts.
Miljö

Tjocklek

Synlighet efter
applicering

Mycket tunt

Det vita smörjfettet är
inte synligt.

Borste, trasa,
rengöringslappar,
spray

Tunt till måttligt

Det vita smörjfettet är
något synligt.

Borste, trasa, spruta

Tjockt

Det vita smörjfettet är
rikligt synbart.

Pensel, smörjpistol

 Väl åtsittande delar
 Sandiga och dammiga
miljöer.

Applicering med

 Tungt belastade delar
 Salt/sötvattens korrosion
 Hög temperatur eller hög
hastighet
 Långtidsförvaring
 Olika typer av lager,
kugghjul, smörjnipplar
 Extrem lång tids
belastning
 Marina miljöer
Applicera TW25B jämnt på alla delar, med hjälp av lämplig applikator. Om möjligt, gnugga eller gnid
in TW25B i metallens yta för att få appliceringen att vara längre.
För vapen vars pipa är gjord av kol-stål, applicera TW25B vapenfett tills linnelappen är ren. Därefter
kontrollera att pipan är fri från eventuellt material eller överblivet vapenfett och att loppet är torrt.
För mer information om produktens användningsområden samt användarinstruktioner för olika
vapensystem besök Mill-Comms hemsida www.mil-comm.com och klicka på fliken ”Gun Care”.

Viktigt:
Undvik förtäring, direkt inandning och ögonkontakt vid hantering av denna produkt.
För mer information gällande denna produkts farlighet/säkerhet läs medföljande MSDS (”Material
Safety Data Sheet) som också finns tillgänglig på vår hemsida alternativt tillverkarens Mill-Comms
hemsida www.mil-comm.com.
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