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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 GUN-

STOCK 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.



Αυτό το βερνίκι χρησιμοποιείται από το Αγγλικό εμπόριο όπλων εδώ και πολλά χρόνια. Προσδίδει ένα χειροποίητο γυαλιστερό φινίρισμα 

σε αυτούς που προτιμούν μια πραγματική γυαλάδα στο ξύλο των όπλων τους χωρίς τη βαριά εμφάνιση που δημιουργεί το φινίρισμα που 

περνιέται με σπρέι. 

Το Kit αποτελείται από τρία μέρη: 

Το βερνίκι (1) που χρησιμοποιείται για να κλείνει τους πόρους αλλά και για να χτιστεί η τελική βαθειά γυαλάδα στην επιφάνεια, ένα λάδι 

(2) που χρησιμοποιείται για να λιπαίνετε το πανί κατά την εφαρμογή του βερνικιού ώστε να μην κολλάει και αλλοιώνει το φινίρισμα και μια 

ποσότητα λεπτού γυαλόχαρτου για να τρίψετε την επιφάνεια του ξύλου ανάμεσα στα αρχικά στρώματα όταν γεμίζετε τους πόρους. 

Κάποιος με γνώσεις στο αντικείμενο μπορεί να εφαρμόσει ένα ωραίο γυαλιστερό τελείωμα με το χέρι στα ξύλινα μέρη του όπλου είτε για την 

προστασία από τις καιρικές συνθήκες είτε για αισθητικούς λόγους. Το ίδιο καλό αποτέλεσμα μπορεί να επιτύχει ένας λιγότερο έμπειρος εφόσον 

βέβαια πειραματιστεί μερικές φορές σε ξύλινες επιφάνειες για εξάσκηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την διαδικασία φινιρίσματος.

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση και κλείνετε τη συσκευασία αμέσως μετά. 

Εάν το κοντάκι που πρόκειται να φινιριστεί είναι καινούριο είτε παλιό που έχει τριφτεί τότε ακολουθήστε την κατάλληλη προετοιμασία που 

αναφέρετε στην εισαγωγή. 

Ωστόσο αν η επιφάνεια του κοντακίου είναι σε καλή κατάσταση και έχει εφαρμοσμένο φινίρισμα που θέλετε να βελτιώσετε τότε μπορείτε να 

αρχίσετε αμέσως προετοιμάζοντας την επιφάνεια τρίβοντας απαλά με το λεπτό γυαλόχαρτο.

 Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα πανάκι χρησιμοποιώντας ένα μικρό κομμάτι βαμβακερού υφάσματος που δεν αφήνει χνούδι. Κρατήστε το 

πανάκι πάνω στο στόμιο του βερνικιού (1) και αναποδογυρίστε το μπουκάλι 2-3 φορές. Έτσι θα μεταφερθεί η σωστή ποσότητα βερνικιού στο 

πανάκι σας. Απλώστε το προϊόν με μικρές κυκλικές κινήσεις πάνω στην επιφάνεια του ξύλου σε αρκετή ποσότητα ώστε να εισχωρήσει στους 

πόρους. Ο στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να εισχωρήσει το προϊόν στο ξύλο και όχι να χτιστεί μια γυαλιστερή επιφάνεια. Αυτό θα συμβεί στη 

συνέχεια αφού κλείσουν εντελώς οι πόροι. 

Αφού εφαρμόσετε την κάθε επίστρωση αφήστε το κοντάκι να στεγνώσει καλά (για μια ώρα περίπου) πριν τρίψετε την επιφάνεια και αρχίσετε 

να περνάτε την επόμενη στρώση. Μια δυο σταγόνες λαδιού (2) κατά το τρίψιμο να θυμάστε ότι αυξάνει τη διάρκεια ζωής του γυαλόχαρτου 

αλλά θα πρέπει πάντα να το σκουπίζεται καλά πριν εφαρμόσετε το επόμενο στρώμα λαδιού. Μετά από δυο ή τρείς επιστρώσεις οι πόροι θα 

πρέπει να έχουν γεμίσει και η επιφάνεια θα έχει γίνει λεία και έτοιμη να γυαλιστεί. Πάρτε ένα σχετικά μεγάλο κομμάτι πανί ώστε να το 

χειρίζεστε άνετα με το χέρι σας. Απλώστε το γυαλιστικό (1) στο πανί όπως νωρίτερα αλλά αυτή τη φόρα ρίξτε και μια ή δυο σταγόνες λαδιού 

(2). “Βρέχοντας” το δάκτυλο σας με λάδι και απλώνοντας το στην περιοχή που βρίσκεται το γυαλιστικό είναι μία καλή μέθοδος. Εφαρμόστε 

το μίγμα στη μία πλευρά του κοντακίου με ελαφριές και κυκλικές κινήσεις αποφεύγοντας τη ψάθα. Καθώς το βερνίκι αρχίζει να στεγνώνει 

συνεχίστε με μικρότερη πίεση και γρηγορότερες κινήσεις ώστε να μην κολλήσει το πανί. Οι κυκλικές κινήσεις θα πρέπει βαθμιαία να γίνονται 

πιο γρήγορες και ταυτόχρονα κάθετες ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας για να παραχθεί το καλύτερο δυνατό τελείωμα. 

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να καλυφθεί όλο το κοντάκι. Μετά από κάθε πέρασμα αφήστε το γυαλιστικό 5-10 λεπτά να 

στεγνώσει πριν ξεκινήσετε την άλλη πλευρά. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 3-4 στρώσεις γυαλιστικού και αφήστε το τελικό στρώμα 

μια μέρα να στεγνώσει ολοκληρωτικά πριν χρησιμοποιήσετε το όπλο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Όσο καλύτερα κλείσουν οι πόροι τόσο καλύτερο θα είναι το τελικό φινίρισμα. Μην χρησιμοποιείτε περίσσεια ποσότητα βερνικιού σε κάθε 

πέρασμα.  Αλλάξτε πανάκι καθώς το γυαλιστικό αρχίζει να στεγνώνει. Εάν το πανάκι κολλάει στην επιφάνεια αφήστε το γυαλιστικό να 

στεγνώσει καλά για μια ώρα περίπου πριν το τρίψετε ξανά και μόνο τότε προσπαθήστε να ξαναπεράσετε με γυαλιστικό την κατεστραμμένη 

επιφάνεια αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιήστε  λίγο περισσότερο λάδι για να αποφύγετε να κολλήσει το πανάκι στην επιφάνεια. Σε ένα 

καινούριο ξύλο ή σε ένα παλιό που έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έχοντας τριφτεί το παλιό του φινίρισμα, ένα ή δυο στρώματα από κάθε λάδι 

φινιρίσματός μας θα δημιουργήσει εντονότερο χρώμα στο ξύλο και θα τονίσει το σχήμα του. Όμως θα πρέπει κάθε φορά να βεβαιωθείτε ότι 

οποιοδήποτε λάδι χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να στεγνώσει εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε το  CCL TRADITIONAL HAND POLISHING KIT. 

Ποτίστε με νερό τα λαδωμένα πανιά πριν τα τοποθετήσετε στον κάδο απορριμμάτων | Πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού 
στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης | Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο | Διατηρείτε αυτό το προϊόν 
μακριά από παιδιά | Μην αναπνέεται τις αναθυμιάσεις | Μην καπνίζετε κατά την χρήση | Διατηρείτε αυτό το προϊόν μακριά 
από φωτιά | Σε περίπτωση κατάποσης μην προσπαθήσετε να προκαλέσετε εμετό - Αναζητήστε ιατρική βοήθεια επιδεικνύοντας 
το προϊόν και τη συσκευασία του | Μετά τη επαφή με το δέρμα πλύνετε με νερό και σαπούνι | Αποφεύγετε την επαφή με τα 
μάτια | Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Κέντρο Δηλητηριάσεων, 210 7793777
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