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ӨНДӨР ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ 
 
LubriSilk® Галт зэвсэг цэвэрлэгч, тосолгооны материал, металл битүүмжлэгч (FCLMS) - галт 
зэвсгийг цэвэрлэж, тослох, хамгаалахаас гадна үүнээс өөр патентлагдсан шингэн байхгүй. Энэхүү 3 
талт галт зэвсгийн засвар үйлчилгээ нь хамгийн их тосолгоо, элэгдэл бууруулж, зэврэлтээс хамгаалах 
хамгийн дээд түвшинг хангадаг. Гол төмрийг тослох материал болгон ашиглаж байгаа тохиолдолд 
бохирдлыг хялбархан цэвэрлэж, гол төмөр дотор үлддэг Crystal Lattice Str бүтэцтэй хальс нь хэт 
зэврэлтээс хамгаалдаг. Boron дээр суурилсан эдгээр баялаг хальс нь чийг, хүчил, шатсан хийн 
үлдэгдэлээс хамгаалдаг. 
 
Галт шатах (цооног) тослох материал болгон ашиглах нь FTC, FTF, FTE-ийн хэмжээг бууруулж, 
амсарын хурд нь 10-15% -иар нэмэгдэх бөгөөд ингэснээр бүтээгдэхүүнийг илүү их ашиглах болно. 
Ашиглахад аюулгүй, био задрах боломжтой. GSR болон металлын үлдэгдлийг амархан арилгадаг; 
алмазны 85%-ийн хүчилд тэсвэртэй бүрсэн металлаар битүүмжилж, үйлдэл ба баррель үрэлтийг 90 
гаруй хувиар бууруулдаг. 90% бага үрэлт гэдэг нь дулааныг багасгах ба цэргийн стандарт HD 
зэвсэглэлд бууны цэнэглэх цикл, бянтны нагаар устгах гэсэн үг юм. Ерөнхийдөө энэ бүтээгдэхүүн нь 
зэвсгийн эдэлгээг ~ 150% илүү сунгаж, зэвсэг нь ашиглалтын хугацаанд Швейцарийн нарийн цаг шиг 
найдвартай ажиллагааг хангадаг. 
 
Тэмдэглэл 

FTE – хонгиог гаргаж хаяхгүй гацах нь тэсрэх үйл ажиллагааны явцад үүсэх үлдэгдэл, ажиллагаа 
доголдох, гэмтэлтэй хонгио гэх мэтчилэнгээс үүсдэг нийтлэг асуудал бөгөөд үүнд “lubrisilk® галт 
зэвсэг цэвэрлэгч, тосолгооны материал, металл битүүмжлэгч” нь ихээхэн тус болно.. 

FTC – сум хоолойд шууд орохгүй (хамгийн түгээмэл тохиолддог хоёрдахь асуудал), дайзнаас камер руу 
зөв шилжихгүй байх. 

FTF - гал авалцахгүй (хамгийн нийтлэг асуудал биш, гэхдээ камер болон дайзнаас үүсдэг асуудал). 

 
Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл. 
 
Тусгай хүчний мастер түүрүүч. "Манай баг бүх зэвсгээ цэвэрлэхэд зөвхөн LubriSilk® Галт зэвсгийн 
CLMS-ийг ашигладаг байсан. Энэ цэвэрлэгч нь сайн ажилладаг бөгөөд элс, тоос шороо татах хандлага 
бага байдаг болохыг бид анх ажигласан. M2 ба SAR нь баррелийн температурыг өөрчлөхгүй урт удаан 
үргэлжилсэн. Энэ нь ялангуяа SAR баррель нь ер бусын юм. Бид FTC, FTFs эсвэл FTE-ийн ямар ч 
туршлага бага байсан. Галын цикл 5% хүртэл нэмэгдсэн болохыг бид тогтоосон.  
 
Тэнгисийн цагдаа, Серж. Далайн усанд орсны дараа цэвэрлэхгүйгээр 5 хоног өнгөрөв "Би цэвэрлэгээ 
хийх, болзошгүй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хэсэг хугацаа зарцуулж зэвсгээ цэвэрлэв. Би зэврэлт, 
зэвсгийн аль нэг хэсгийг муудсан гэсэн ямар ч нотлох баримт олдсонгүй. Үнэндээ энэ нь саяхан 
цэвэрлэсэн юм шиг харагдаж байв. Энэ миний бодож байснаас давж гарсан болохыг олж мэдэв.”   



  
Бүтээгдэхүүний мэдээллийн хуудас 

LubriSilk® FCLMS 
Галт зэвсэг цэвэрлэгч тосолгоо, металл битүүмжлэгч 

NLT/20201001/1                                               Please contact your local supplier for more details 

 
 
АШИГЛАЛТ 
 
LubriSilk® галт зэвсэг цэвэрлэгч, тосолгооны материал, металл битүүмжлэгчийг, сойз, нөхөөс 
эсвэл эрчилсэн даавуу ашиглан түрхэнэ. 30 минутын дараа шингэн нь GSR ба сумны үлдэгдлийг 
зайлуулна. Арчилтаа, давтан хийж, хатаана. Арчих ба ашиглах. Эхний ээлжинд LubriSilk®-т дэвтээсэн 
нөхөөсөөр гол төмрөө сайтар цэвэрлээд цэвэр нөхөөсөөр хатаана. Бүх хөдөлж буй механизмыг 
дэвтээсэн даавуугаар арчиж, цэвэр даавуугаар дахин хатаана. LubriSilk®-ийн гадаргууг нэвтрүүлж, 
хадгалахад модон болон төмөр бууны гэр тустай байдаг. 
 
АЖИЛЛАГАА 
 
LubriSilk® галт зэвсэг цэвэрлэгч, тосолгооны материал, металл битүүмжлэгч нь патентлагдсан, 
био задрах чадвартай, орчин үеийн бүх галт зэвсгийн үйл ажиллагаатай нийцэх бөгөөд гарын авлага 
эсвэл хагас автомат гэх мэт таны галт зэвсгийн жигд циклийг сайжруулах болно. Цэвэрлэгээнд тогтмол 
ашиглагддаг бөгөөд энэ нь FTE’, FTC, FTF-ийн хэмжээг бууруулж, эргэлдэх хурдыг 15% -иар 
нэмэгдүүлдэг. 
 
 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 
Lubricity (Falex B.O.T.D.) 195) - <.300 
Color...................................... White translucent 
Base Fluid.............................. Proprietary 
Flash point ............................ 470oF (CCC) 
Viscosity................................. 46 ISO 
D.O.T..................................... No transportation hazards 
Marking ……..…………….…. None Required 
Hazardous substance../RQ….Not applicable 
Auto ignition temp ………...… >500oF / 260oC 
 
 
САВЛАГАА 
 
Bottle…….....16 oz  /    473 ml 
Gallon.….........8 lb  /    3.8 litre 
Pail………….35 lb  /   16.6 litre 
Drum………400 lb  / 189.3 litre 
Tote………2000 lb  / 946.0 litre 
 
 


