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Hallo,
Mijn naam is Jean en ben sinds 1998 met de schietsport bezig.
Door de jaren heen heb ik verschillende producten probeert voor het schoonmaken als het
smeren van mijn wapens, hier is een lijst van wat ik gebruikt heb.
Ballistol,
Ben ik mee begonnen, is een goed voor schoon te maken en te smeren, hard niet uit.
Nadeel blijft vettig.
Gunbutter,
Goed voor te smeren, voor zuiver te maken eerst WD40 gebruikt, daarna Gunbutter.
Nadeel blijft vettig en je hebt iets nodig voor te reinigen.
Tevens duur voor dat beetje wat je krijgt.
Wapenolie,
Goed voor te reinigen en te smeren, nadeel blijft vettig, en soms het idee na heel veel
schoten, +250 stuks, dat er geen smeermiddel meer op het wapen zit.
Liqui moly,
Gelijk aan Gunbutter, goed voor te smeren en niet om te reinigen, blijft ook vettig.
Shooter’s Choice FP-10
Gelijk aan Gunbutter, ook middel nodig om schoon te maken, smering was goed, en bleef
vrij vetvrij.
WD40,
Is goed om schoon te maken maar om te smeren vind ik het minder, te dun.
Met reinigen wil ik zeggen, de trekken en velden van de loop helemaal schoon krijgen, dat er
geen aanslag achter blijft.
Je moet eraan denken dat bijvoorbeeld een 9 mm kogelkop van 8 gram gewicht, met een
druk van meer dan 2000 bar de loop verlaat, en hierbij een mondingssnelheid heeft
van 310-340 m/s. Daarbij komt nog dat de kogelkop een rotatie meekrijgt door de trekken
en velden, om de kogelkop een stabiele vlucht te geven.
De loop wordt dus zeer op wrijving belast door de kogelkop, en hierbij vervuilt de loop en
blijft aanslag door de kogelkop en verbrand kruid in de loop zitten.
Dit moet je dus eruit zien te krijgen voordat je opnieuw gaat smeren.
Uiteindelijk na al deze producten gebruikt te hebben ben ik weer bij Ballistol terecht
gekomen, daar je met dit product kunt reinigen en smeren. Tevens hard het niet uit.

Maar nu komt het, na jaren met Ballistol hebben schoon te maken en smeren, een keer
Strike Hold op mijn wapen gebruikt. Het moment dat je het wapen ermee schoonmaakt en
smeert, merk je dat alles soepeler gaat.
De slee van het wapen gaat veel makkelijker open en dicht, trekkerdruk wordt gelijkmatiger,
schoonmaken gaat goed.
Beste resultaat krijg je, wanneer je het wapen behandelt met Strike Hold, vlak voordat je
gaat schieten en het overtollige product eraf veegt.
Alleen maar pluspunten, en het BESTE van alles is dat het WRIJVING wegneemt het NIET
VETTIG is.
WEL UITKIJKEN DAT JE DE GRIP VAN HET WAPEN NIET INSPUIT, anders vind je geen grip om
het wapen vast te houden en dat is wel de bedoeling.
ALLEEN nog maar STRIKE HOLD op mijn wapen.
M.vr.gr. Jean Haufman

