
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βασική χρησιμότητα των προϊόντων CCL είναι να βελτιώσουν και να αναδείξουν ένα υπάρχον τελείωμα κοντακίου ή  να εφαρμόσετε νέο 

φινίρισμα σε κάποιο παλαιό κοντάκι (αφού τριφτεί) ή σε ένα καινούργιο που δεν φέρει φινίρισμα. Τα υλικά είναι εύκολα στην εφαρμογή τους και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία ιδιαίτερη ικανότητα χειροτεχνίας. 

Πριν ξεκινήσετε την επεξεργασία θα πρέπει να προσδιορίσετε τον τύπο του ξύλου από το οποίο είναι φτιαγμένο το κοντάκι. Αν το κοντάκι είναι 

σχετικά λείο, έχει ένα αξιόλογο χρώμα και οι πόροι είναι μικροί ή γεμισμένοι τότε μπορείτε να αρχίσετε αμέσως να βελτιώνεται το φινίρισμα με τα 

κιτ σας. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσετε πλούσιο χρώμα και χαρακτήρα σε ένα κοντάκι που δεν έχει φυσική ομορφιά - μπορείτε μόνο να το 

βελτιώσετε. Πολύ συχνά οι κατασκευαστές όπλων στα οικονομικά μοντέλα χρησιμοποιούν ανοιχτόχρωμο ευρωπαϊκό ξύλο καρυδιάς ή οξιάς και το 

βάφουν και εφαρμόζουν φινίρισμα με βερνίκι ώστε να αποκτήσουν ομοιόμορφη εμφάνιση. (Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε φινίρισμα από βερνίκι 

το CCL GUNSTOCK FINISH & LAQUER REMOVER είναι ειδικά σχεδιασμένο γι αυτή τη χρήση. Αυτό το χρήσιμο υλικό μπορεί επιπλέον να 

απομακρύνει παλιά φινιρίσματα λαδιού, βερνίκια, λάδι λίπανσης καθώς και να καθαρίσει την ψάθα).

Αφού αφαιρέσετε το παλιό φινίρισμα ή αρχίσετε να δημιουργείτε ένα καινούριο σε ένα μη φινιρισμένο ξύλο θα πρέπει να προετοιμάσετε πλήρως 

το ξύλο βρέχοντας το και στεγνώνοντας το ώστε να εμφανιστούν οι ίνες. Αυτό που χρειάζεται είναι απλά ένα εμποτισμένο με νερό πανάκι να 

περαστεί σε όλη την επιφάνεια. Ύστερα πρέπει να στεγνώσετε το ξύλο γρήγορα μπροστά από θερμότητα. Ένας θερμοπομπός ή ακόμα και το 

πιστολάκι μαλλιών είναι ιδανικό καθώς θα στεγνώσουν το ξύλο χωρίς να το κάψουν. Οι ίνες που έχουν εμφανιστεί μπορούν τώρα να αφαιρεθούν 

με διαβαθμισμένης τραχύτητας γυαλόχαρτο. Βρέχετε και στεγνώνετε ανάμεσα σε κάθε πέρασμα με γυαλόχαρτο μέχρις ότου ένα λεπτό γυαλόχαρτο 

(800 βαθμών) αφήσει το ξύλο έτοιμο για το τελικό φινίρισμα. Πρέπει να προσέχετε να μην γδάρετε κατά λάθος τα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται 

κοντά στο ξύλο ή να μην τρίψετε εκτενέστερα το ξύλο ώστε να αρχίσει να προεξέχει το μέταλλο. Επιπλέον, αν δεν σκοπεύετε να σκάψετε την ψάθα 

τότε δεν πρέπει να επεξεργαστείτε την επιφάνειά της. Ένα μικρό εργαλείο σαν νυστέρι τριγωνικό στο σχήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

βαθύνει τις γραμμές της ψάθας που ίσως μειωθούν από το τρίψιμο με το γυαλόχαρτο. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει λάδι που 

έχει φράξει τις εξωτερικές γραμμές. 

Αν οι πόροι είναι πολύ ανοιχτοί μπορείτε να τους γεμίσετε γρήγορα χρησιμοποιώντας το CCL GUNSTOCK GRAIN SEALER αφού κάνετε 

τη διαδικασία που βρέχετε και στεγνώνετε το ξύλο όπως αναφέρεται παραπάνω. Το GRAIN SEALER είναι ειδικά σχεδιασμένο γι αυτή τη 

διαδικασία και μπορεί να εφαρμοστεί πριν χρησιμοποιήσετε τη βαφή, τα λάδια ή τα βερνίκια μας. Αν το ξύλο που πρόκειται να φινιριστεί ανήκει 

στην κατηγορία των ελαφρώς χρωματισμένων τύπων τότε θα χρειαστεί βαθιά βαφή με την  CCL GUNSTOCK STAIN, μια καφέ/κόκκινη 

βαφή με βάση το νερό, η οποία πρέπει να περαστεί πριν τα στρώματα λαδιού και βερνικιού. Για καλύτερα αποτελέσματα η βαφή θα πρέπει να 

εφαρμόστει κατευθείαν πάνω σε ξύλο που δεν έχει φινιριστεί και έχει επεξεργαστεί κατάλληλα (βρέχοντάς το, στεγνώνοντάς το και τρίβοντάς το 

με γυαλόχαρτο ώστε να γίνει λείο). Ωστόσο, μπορείτε να έχετε καλά αποτελέσματα αφού χρησιμοποιήσετε το CCL GUNSTOCK GRAIN SEALER 

ή αφού τρίψετε το παλιό φινίρισμα της επιφάνειας αποτελεσματικά ώστε να εισχωρήσει η βαφή στο ξύλο. Αφού ακολουθήσετε την παραπάνω 

διαδικασία προετοιμασίας, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακινήστε καλά και κλείνετε το καπάκι αμέσως μετά τη χρήση. Ρίξτε 3 με 4 σταγόνες λαδιού στην επιφάνεια του όπλου ή στο κοντάκι, 

αποφεύγοντας την ψάθα. Απλώστε το λάδι ομοιόμορφα στην επιφάνεια και επιτρέψτε του να μουλιάσει. Αφήστε το κοντάκι μέχρι το λάδι να γίνει 

κολλώδες περίπου 30-45 λεπτά. Έπειτα πριν το λάδι αρχίζει να ξεραίνεται, γυαλίστε τρίβοντας έντονα με μικρό πανί ή βαμβακερό ύφασμα το 

ξύλο ή απλώς αφαιρέστε το περισσευούμενο λάδι από την επιφάνεια του κοντακίου αφήνοντας ένα λεπτό φιλμ. Στη συνέχεια “δουλέψτε” με την 

παλάμη του χεριού αυτό το φιλμ με δύναμη δημιουργώντας θερμότητα και τριβή με την παλάμη του χεριού. 20-30 δευτερόλεπτα είναι επαρκή. 

Αφήστε να μείνει όλη τη νύχτα για να στεγνώσει σωστά και μετά επαναλάβατε τη διαδικασία αφήνοντας να στεγνώσει ανάμεσα στις στρώσεις 

μέχρις ότου οι πόροι γεμίσουν και μια ωραία γυαλάδα να έχει σχηματισθεί στο ξύλο. Συνήθως 3 με 4 εφαρμογές δίνουν καλά αποτελέσματα. 

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα:  Εφαρμόστε το λάδι σε λεπτές στρώσεις και θυμηθείτε να γυαλίσετε πριν στεγνώσει πολύ. Αν κατά 

λάθος ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε την παλάμη ή να γυαλίσετε το λάδι πριν στεγνώσει, τότε χρησιμοποιήσετε λίγο λάδι με ένα βαμβακερό πανί 

για να διαλύσετε τα υπολείμματα στην επιφάνεια του κοντακίου και να το επαναφέρετε σε κατάσταση που να μπορεί να δουλευτεί ξανά. Αφού 

τελειώσετε τη διαδικασία, συνιστούμε να το αφήσετε τουλάχιστον μία εβδομάδα για να στεγνώσει και να σκληρύνει επαρκώς πριν τη χρήση. Το 

CCL Fine Wax Polish είναι το καλύτερο επακόλουθο. Συντηρείτε με μερικές αναζωογονητικές στρώσεις από CCL Conditioning Oil μια ή δυο 

φορές το χρόνο.

CCL GUN CONDITIONNING OIL
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