
 
 

 
 

 
 

Ürün Bilgileri 
 

          #3108
  Ürün bilgisi: 

ETS - Silah yağı 967 tek bir üründe üç temel fonksiyonu birleştiren,  yüksek miktarda yüzeye nüfuz eden, mobil sıvı silah yağıdır. 

Tüm büyük ve küçük kalibreli silahların temizliğinde, yağlanmasında ve silahların dış aksamlarının korunmasında vb. tüm silah 

sistemleri için ideal bir üründür. ETS- Silah yağı 967 aynı zamanda birçok endüstriyel uygulamalar için kullanılabilen bir üründür. 

   

  Temizleme: 

Silah Yağı 967 özel katkılar içeren bir profesyonel yağdır, tüm metal yüzeylere, zor                                                                     

ulaşılabilen bölgelere, yüzeylere nüfuz eder ve kirlenmeyi kurumlaşmayı çıkartır. Parçalar                                                                            

üzerinde korozyon, tortu, barut kalıntısı oluşmasını engeller. Silahın geri tepmesini azaltır                                                                                       

ek olarak gaz mekanizması arasındaki atış artıklarını çıkarır, silahın ömrünü uzatma ve                                                                                       

seri olarak çalışmasında etkin rol oynar.   

  

   Koruma: 

   ETS- Silah Yağı 967,  temizlikten hemen sonra, silahın yüzeyinde koruyucu ince bir film tabakası oluşturur.                                                                                                   

Koruyucu yerine geçen bu tabaka,  suya ve aynı zamanda kire karşı yüzeyin dayanıklılığını artırır, korozyona karşı bir bariyer oluşturur ve  pas  tutmasını 

( oluşmasını) engeller. 

  

  Yağlama: 
ETS - silah Yağı 967, küçük ve büyük çaplı silahların yağlanmasında, aynı zamanda korunmasında, tüm temizlik gereksinimlerini 
karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. Tüm zor iklim koşullarında kullanılabilen ETS- Silah Yağı 967 ( -54° C ile +65 ° C.), ozon 
tabakasına zarar veren bileşenler içermez. Ürün California temiz hava yasası olan VOC gereksinimlerini karşılamaktadır. ETS - Silah 
Yağı 967 sadece Silah mühimmatı kullanımı için değil,  aynı zamanda endüstriyel ekipman bakımı, otomotiv, havacılık, denizcilik, genel 
tesisat bakımı ve birçok geniş uygulama çeşitliliğine sahiptir, son derece etkili olduğunu tüm dünya şirketlerine kanıtlamıştır. 

   
  Özellikler:  
  ETS - Silah Yağı 967 tüm askeri gereksinimleri karşılar. MIL-L-63460, MIL SPEC  
  
  Bu ürün  Nato ve NAMSA tarafından tescil edilmiş ve stok ürün olarak kullanılmaktadır. 
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Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri,  

savunma ,sanayi üretimi  için kullanılabilir ..Daha fazla bilgi için, ETS ile  irtibata geçiniz 
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IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT  (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II 

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any 
process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or 
guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE,OR ANY 
OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED,IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user´s responsibility to satisfy himself as to 
the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this 
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 Ambalaj: 

 20 ml, 120ml, 1000ml, 5 Ltr. 
 Raf ömrü: 

4 yıl 

   
 Stok bilgisi: 

➡ 35 ⁰ F / 2⁰ altında ve 122⁰ F   /  

50⁰ C üstünde tutmayınız 

➡ 35 ⁰ F / 2⁰ C altında tutmayınız 

  
 Su tehlike sınıfı :   -0- dır 
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 NATO STOCK NUMBER (NSN) 

Nato Code : S-761 
NSN: 9150-01-364-6442     120 ml 
NSN: 9150-01-369-4228     1000ml  
NSN: 9150-01-381-5558     5 litre . 


