
 

 
NANOPROTECH Protecție Arme 

este o soluție de protecție lichidă împotriva umidității și a coroziunii pe bază de 
nanotehnologie certificată în EU 

 
 

  

 
 
 
NANOPROTECH, următoarea generație de lubrifiant pentru arme, este un produs unic 

care oprește complet coroziunea, penetrează, lubrifiază și curață pentru o perioada lungă de 
timp. 

 
Este recomandată utilizarea NANOPROTECH pentru întreținerea și conservarea armelor. 

Stratul Nano invizibil protejează cu încredere componentele și mecanismele din metal ale 
armelor chiar și în condiții nefavorabile. 

 
Protecție împotriva uzurii, oxidării și înghețului timp de MINIM 1 an! 

 
Nanoparticulele produsului pătrund adânc în structura suprafeței aplicate, înlocuiesc 

rezidurile și ajută la curățarea zonelor corodate. NANOPROTECH aliniază suprafața la nivel 
micromolecular și formează un strat de protecție care reduce frecarea și uzura. 

 
 
 

 

 
 

 

Stratul de protecție aderă foarte bine pe suprafața tratată și rezistă la încărcări 
mecanice puternice! 

 
 
 



 

 
Aplicabilitate Proprietăți 
Service, întreținere, reparare și prevenție : 
-  arme de foc; 
-  arme cu aer;  
-  pușcă ușoară de vânătoare; 
-  puști sportive; 
-  arme pentru paintball; 
-  arme pentru airsoft. 

-  curăță, lubrifiază și păstrează în stare perfectă toate părțile 
metalice; 
-  înlătură 100% umiditatea și protejează metalele împotriva 
coroziunii; 
-  formează un strat impermeabil cu o grosime de 2,5-3 μm 
care respinge apa; 
-  protejează împotriva tuturor tipurilor de umiditate (abur, 
umiditate, condens, ceață, ploaie, apă cu clor, apă sărată, 
etc.); 
-  pătrunde pe suprafața corodată, previne formarea 
coroziunii și ajută la eliminarea coroziunii în toate etapele; 
-  eliberează mecanismele blocate, componentele, șuruburile 
și ajută să la recapete mobilitatea; 
-  este indispensabil în conservarea pieselor metalice; 
-  pătrunde în microcavități și structuri complexe; 
-  este inofensiv pentru metale, plastic, silicon, cauciuc, 
geam, lac, vopsea și ceramică; 
-  rezistă la intemperii; 
-  protejează la temperaturi între –80°С și +140°С; 
-  durata de protecție: minim 1 an; 
-  nu prezintă pericol pentru  sănătate și e prietenos cu 
mediul. 

 

Nanoprotech:  

    - este ușor de utilizat; 

    - are o gamă largă de domenii de aplicare; 

    - se poate aplica pe suprafețe netratate; 

    - este eficient chiar și pe suprafețele netratate ude; 

    - se pulverizează pe suprafața metalică (consum: 50 ml/m2); 

    - are o perioada de valabilitate de 5 ani de la data fabricației păstrat în recipientul original la o temperatura 

cuprinsă între +5 si +25 grade Celsius. 

 

 
 

 
NANOPROTECH ARME este de neînlocuit în conservarea și 

folosirea îndelungată a tuturor tipurilor de arme! 


