
                               Archoil Sverige, Daniel Bertell Solutions AB, Vävar Johans Gata 37, 12070, Stockholm, +46 (0)8 5333 9730, sales@archoil.se 
                                                              Copyright © 2014 www.archoil.se 

	  

	  
   

AR4400 Nano hBN LP VAPEN OLJA 
 

AR4400 hBN LP utnyttjar hexagonal Bornitrid för dess låga friktionskoefficient på 0,15 till 0,70 och dess överlägsna egenskap att 
sammanfoga sig med metall.  
 
Det är ett överlägset smörjmedel och erbjuder ett utmärkt skydd mot korrosion. När vapnet är rent kommer AR4400 upprätthålla  
det och förebygga att bly och kol ansamlas.  
 
Det skapar en torr och hård film. (Luktfri, tyngre viskositet, beige färg). 
 
AR4400 erbjuder samma prestanda som AR4200 men utan tillsatt lösningsmedel.  
 
Utvecklad med hexagonal nano Bor Nitrat (hBN) - specifikt utvald pga sin exceptionella friktions reducerande egenskap och 
likheterna den delar med metallegeringar. 
 
AR4400 gör det enkelt att rengöra vapnet efter det rengjorts en första gång, den har ingen lukt och är inte giftigt.  
 
hBN formulan bildar en hård och torr film som fyller i alla ojämnheter och skapa en nästintill friktionsfri pipa som motstår kol, 
koppar, och bly avlagringar. 
 
Egenskaper/Fördelar 
 

 Smörjer och bevarar 
 Senaste inom nanoteknik som utnyttjar hexagonal Bornitrid 
 Bildar en hård , torr yta och ger extremt låg friktion 
 Stoppar korrosion 
 Stoppar kol , bly och koppar avlagringar 
 Ökar hastigheten 
 Underlättar rengöringen av vapen 
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Bruksanvisning 
 

Steg 1 
 
Fukta en putslapp med några droppar AR4400 LP. Dra igenom pipan 15 -20 gånger.  
Använd långa långsamma drag, det garanterar att du får fullständig täckning igenom hela pipan. Låt AR4400 LP verka i 15 minuter 
eller mer, torka sedan pipan torr. 

 
Steg 2 
 
Ta en torr putslapp och dra igenom pipan återigen för att få bort överflödigt medel och få en superfin, torr och slät yta.  
AR4400 LP bildar en torr och hård film som fyller alla ojämnheter för en nästintill friktionsfri pipa som motstår kol, koppar och  
krut avlagringar. Hexagonal Bor Nitrid motstår smuts och fukt. 

 
För avtryckare 
  
För att smörja vapnets avtryckare, rengör den först med ett avfettningsmedel för att avlägsna fett och smuts.  
Applicera några få droppar till det berörda området, detta kommer bidra till att hålla avtryckaren smidig, mjuk och konsekvent 

 
För andra delar av vapnet 
 
Se till att vapendelen är ren och fri från all kol, krut, koppar och bly avlagringar. 
Applicera ett par droppar AR4400 LP på en putslapp och torka på berörd del.  
Låt verka i 15 minuter eller mer för att låta delen absorbera den hexagonala Bornitriden.  
Torka sedan delen torr och montera tillbaka den. 
 
För att rengöra en del efter användning, torka av delen med en putslapp och för svåra eller svåråtkomliga ställen använd en liten 
borste, se till att återigen applicera AR4400 LP för att upprätthålla skydd och smörjning. 
 
OBS: Applicera inte flera lager på varandra. Ett tunt lager är allt som behövs. 
 
Bör omskakas ordentligt innan användning. 
 

Tillgängliga volymer 
 

20 ml flaska 

100 ml flaska 

5 liters dunk 

20 liters dunk 

208 liters trumma 
 


