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Artikel

Omschrijving

Particulier incl.
BTW 21 %

Onderhoudsproducten
Ballistol onderhoudsproducten
20,56

BAL21150

Ballistol olie 500ml, #21150

BAL21170
BAL21353
BAL21450

Ballistol olie 10 liter can, #21170
Ballistol empty refilable cans, #21353
Ballistol olie spray 50 ml, #21450

BAL21459

Ballistol Universele olie spray 50 ml, #21459

5,74

BAL21600

Ballistol olie spray 100ml, #21600

8,07

BAL21700-EURO

Ballistol olie spray 200ml, #21700-EURO

11,05

BAL22050

Ballistol Gunex Speciaal Wapenolie, 500ml, verhardt
niet en is geschikt als conserveermiddel voor de lange
termijn. Gunex beschikt over grote kruipvaardigheid en
biedt uitstekende corrosiebescherming. Naast
corrosiebescherming is Gunex geschikt voor lange
termijn conservering en als oplosser voor het oplossen
van alle harde ongewenste oliën en vetten, alsook vuil
en teer. Door zijn elasticiteit en oppervlaktespanning
ook als kruipolie en bereikt de kleinste spleten, reinigt,
houdt soepel, kleeft niet, #22050
Ballistol GunCer Keramik Wapenolie Spray 200ml,
geschikt voor alle mechanische delen van zowel
handvuurwapens als schouderwapens. Ceramische
additieven verzekeren de functie en nauwkeurigheid
van het wapen en verminderen tegelijkertijd de slijtage
door aanwezigheid van kruit-resten of andere
verontreinigingen. De werking is gegarandeerd tussen
temperaturen van -40°C tot +210°C. Een topklasse
corrosiebescherming, is waterbestendig, het verhardt
niet en bevat geen siliconen of Teflon, #22166

22,36

BAL22166

Waterrijtstraat 60 - 3920 LOMMEL
Tel.: +32 11 800 950
Fax: +32 11 800 959

Import Export Frank BVBA

229,14
6,91
5,53

23,82

BTW : BE 0432.682.356
Erk. 2/7/10/2008N010887
frank@wapenhandel.be
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BAL22200

BAL22950

Ballistol Gunex Speciaal Wapenolie, Spray 200ml,
verhardt niet en is geschikt als conserveermiddel voor
de lange termijn. Gunex beschikt over grote
kruipvaardigheid en biedt uitstekende
corrosiebescherming. Naast corrosiebescherming is
Gunex geschikt voor lange termijn conservering en als
oplosser voor het oplossen van alle harde ongewenste
oliën en vetten, alsook vuil en teer. Door zijn elasticiteit
en oppervlaktespanning ook als kruipolie en bereikt de
kleinste spleten, reinigt, houdt soepel, kleeft niet,
#22200
Ballistol usta roest killer spray 200ml, #22950

BAL23030

Balsin Stockoil bright, kolfolie helder 50ml, #23030

7,57

BAL23150

Balsin Stockoil darkbrown, kolfolie donkerbruin 50ml,
#23150

7,57

BAL23532

Ballistol Robla Solo Mil 65 ml, #23532

7,36

BAL23630

BAL25300

Ballistol QuickBrowning 50ml, The useful novelty for
both, experts and amateurs. Decayed weapons
become like new again. Tedious dipping and staining
processes are a thing of the past.
KLEVER-Schnellbrünierung saves time and money!,
#23630
Ballistol GunCer Keramik Wapenvet Tube 10g,
verzekeren de functie en nauwkeurigheid van het
wapen en verminderen tegelijkertijd de slijtage door
aanwezigheid van kruitresten of andere
verontreinigingen. De werking is gegarandeerd van
-50°C tot +150°C. De ceramische deeltjes in het vet
creëren de zogenaamd "Noodloop" eigenschap, die tot
een temperatuur van 1000°C actief is., #23770
Ballistol Siliconen spray 200 ml, #25300

BAL25358

Ballistol Siliconen-olie spray 200 ml, #25358

BAL23770

Waterrijtstraat 60 - 3920 LOMMEL
Tel.: +32 11 800 950
Fax: +32 11 800 959

Particulier incl.
BTW 21 %

Import Export Frank BVBA

12,82

6,67

19,72

11,98

7,57

7,87
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