
 
 

Sada na čištění zbraní PRO-CLEAN set 
 
Sady jsou dodávány pro pistole i pro pušky a lze je konfigurovat pro všechny běžné ráže. 
Profesionální úroveň vyčištění Vaší zbraně je zajištěna sestavením vhodných a kvalitních komponentů 
celé sady při zachování velmi zajímavé prodejní ceny. 
 

PRO-CLEAN set – pistole 
 

 

 
 

Obsah balení: 
základ setu:   + sada pro konkrétní ráži: = kompletní sada  
kufr NEGRINI 2012   vytěrák bronz     
čistič AT CLEAN V 64   vytěrák štětina (nylon) 
oboustranný kartáč (nylon)  vytěrák lacetka 
vytěráková tyč ø5 mm / 19 cm  protahovací trn 
     čistící hadříky 
  
 

PRO-CLEAN set – puška 
 

 
 
Obsah balení: 

základ setu:   + sada pro konkrétní ráži: = kompletní sada  
kufr NEGRINI 2012   vytěrák bronz     
čistič AT CLEAN V 64   vytěrák štětina (nylon) 
oboustranný kartáč (nylon)  vytěrák lacetka 
vytěráková tyč (4 typy tyčí):  protahovací trn 
ø5 mm / 90 nebo 110 cm  čistící hadříky 
ø6 mm / 90 nebo 110 cm 
 
 
 
 
 
 



Návod k použití PRO-CLEAN setu: 
 

Do vnitřní části vývrtu hlavně a na znečistěné části zbraně nastříkejte čistič  
AT CLEAN V 64. 
Tento nechte působit cca 15 minut.  
 
V hlavni rozetřete čistič nylonovým vytěrákem 
(kartáčkem) tak, aby čistič pokryl celý povrch vývrtu. 
 
Na zbytek zbraně použijte 
oboustranný kartáč. 
 
 

Pokud je zbraň hodně znečistěná, aplikujte čistič vícekrát.  
Čistič je vyroben na olejové bázi, nepoškozuje povrchové úpravy, dřevo, pryž, plasty. 
 
Čištění vývrtu hlavně: 
 
Vezměte příslušnou vytěrákovou tyč

 
a našroubujte na ni bronzový vytěrák (kartáček). 
       
      
 
Pokud to konstrukce zbraně umožňuje, protahujte hlaveň směrem od nábojové komory k ústí hlavně. 
Po protažení vždy kartáček odšroubujte a proces opakujte. Počet opakování 5 až 10 krát. 
 
Poté sejměte kartáček a závitovou redukci (viz. foto výše) a našroubujte příslušný mosazný trn. 
Na něj napíchněte příslušný bavlněný hadřík a protahujte opět stejným způsobem. Dokud je hadřík 
špinavý, proces opakujte. Pro každou ráži je určen rozměr trnu a velikost hadříku. 
 

 

 
  
 
     
     
     
     



 
Zbytek zbraně vytřete suchým hadrem. Do drážek nebo hůře přístupných míst se hodí použít vatové 
tyčinky, které se běžně používají při čištění uší. 
 
Celý trik dokonalého vyčištění hlavně spočívá v kombinaci použití správných přípravků a nástrojů. 

a) čistič 
b) vytěráková tyč osazená ložisky – při protahování vývrtu každý kartáč nebo trn s hadříkem 

přesně kopíruje vývrt hlavně. Při použití tyče bez ložisek zmíněné kartáčky a trny přes vývrt 
přeskakují, tedy jej nečistí po celé šroubovici vývrtu. 

c) sada vytěráků + protahovací trn s bavlněným hadříkem – tyto dodáváme pro všechny běžné 
ráže od .177 do .50 
 

 
 

d) oboustranný kartáč, s kterým se dostanete do drážek a hůře přístupných míst 
 
Na závěr zbývá zbraň namazat případně nakonzervovat vhodným olejem, případně vazelínou. 
 
Pro mazání drážek vedení závěru a uzamykání  
hlavně je vhodné použít např. zbrojní vazelínu.  
V zimním období ji nahraďte vhodným olejem. 
 
Pro konzervaci vývrtu hlavně použijte vytěrák  
typu lacetka: 
 
 
 
 
 

Oleje vhodné pro mazání a konzervaci zbraní: 
 
AT INCOR MT 31 SPRAY – multifunkční konzervační odparový olej (krátkodobá konzervace 3 měsíce,  
     max. 1 rok)  
AT INCOR MD 40 A SPRAY – multifunkční konzervační odparový olej (střednědobá konzervace do 2 let) 
AT INCOR O 190 IB SPRAY – multifunkční konzervační olej (dlouhodobá konzervace do 3 let) 

 
  


