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Het werkt!

Als u een specialist nodig hebt, raad ik u 
graag een van mijn vrienden aan:

BALLISTOL Animal: 
Steekvrij: 
Pluvonin: 
Gunex 2000: 
USTA werkplaatsolie: 
Kamofix: 
Defenol CS: 
Peper-KO: 
BALSIN: 
Robla Solo MIL: 
NEO-BALLISTOL 
huismiddel:
Wellnessolie: 

verzorgingscrème voor dieren
mug- en zonneolie
impregneerspray
anti-roestmiddel en wapenolie
anti-roestmiddel en smeerolie
haard- en grillreiniger
afweerrspray
afweerspray
hout- en schachtolie / houtbescherming
wapenonderhoud / loopreiniger

nabehandeling voor huid en wonden
ontspanning en herstel

Uw vakhandel:

Onderhoud van motoren en 
auto's, hobby

U bereikt uw vakhandel natuurlijk comfortabel op uw 
motor of met uw auto. Vooral als het koud is, bent u blij als 
uw slot niet bevroren is en de deur niet vastzit aan het 
rubber. Dat kan ik natuurlijk alleen voorkomen, als u mij al 
voor de eerste vorst en na elke reiniging opnieuw 
gebruikt. In de auto vervang ik de cockpitspray overal, 
waar dat mogelijk is: op de armaturen, op kunststof, leer, 
metaal... en als u instapt, zal alles om u heen stralen.

Beste ruiters, outdoorliefhebbers en alle anderen die ik 
niet heb genoemd. Het spijt me dat ik jullie niet meer heb 
genoemd. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen, 
waarbij ik graag behulpzaam ben, maar alles hier 
bespreken is helaas niet mogelijk.

Graag vertel ik in de BALLISTOL Story nog meer over 
mezelf en mijn vroegere avonturen. Vraag bij uw 
vakhandel in uw buurt of in elke apotheek (PZN 
1474094) naar mij.

Laat mij u helpen en win mij als betrouwbare vriend.

Hengel, spoel, loop, grendel of leren riemen. Alles 
wordt weer schoon en goed onderhouden. Overigens 
stamt mijn naam ook uit de wapenkunde. BALLISTOL 
is afgeleid van ballistiek en oleum (lat. voor olie). Al 
eeuwen sta ik garant voor schone wapens en 
doelgerichtheid. Ook koper, messing en andere 
resten kunnen eenvoudig worden verwijderd uit de 
loop.

Met name na de jacht kunt u mooi alle delen van het 
wapen smeren en dan zelf tijd voor een gezellig 
rondje nemen. Het grondige onderhoud kunt u dan 
gerust ook de volgende dag uitvoeren, want ik 
verzorg niet alleen metaal, maar ook hout en leer.

Kent u BALLISTOL en hebt u hiermee iets 
ongelofelijks beleefd dat nog niet in de BALLISTOL 
Story staat? Schrijf ons dan. U kunt een gratis 
BALLISTOL-spray winnen!

Vissen, jagen en 
sportschieten

Uw helper in huis en tuin

Het werkt!

Hallo, ik ben BALLI en ben 
uw vriend in het huishouden! 

Natuurlijk kunnen wij uitsluitend inzendingen beoordelen 
die niet in strijd zijn met de wet (bijv. de geneesmiddelenwet).
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Laat mij toch helpen bij het huishouden! Natuurlijk ben ik 
geen kaboutertje dat 's nachts het werk doet, als 
iedereen slaapt. Ik heb nog wel wat hulp van u nodig.

Na het werk wil ik best uitrusten, maar de comfortabele 
leren fauteuil of alle andere dingen van leer kan ik 
zonder problemen verzorgen. Gewoon besproeien, 
even laten inwerken en afwrijven. En glad leer glanst 
weer als nieuw en voelt veel zachter aan. Licht leer wordt 
iets donkerder. Overigens kunnen de houten leuningen 
gelijk worden meebehandeld, want ook hout wil weer 
stralen. U hoeft geen angst voor contact met de huid te 
hebben: als enige universele olie is BALLISTOL 
dermatologisch „Zeer goed“ bevonden.

Scharnieren, keukenapparatuur, 
onderhoud van gereedschap

Na gedane arbeid een kleine snack in de keuken, dat 
doet iedereen goed. Bij deze gelegenheid smeren wij 
gelijk alle scharnieren en alles wat piept en knarst.

Ook de broodmachine is gelukkig met een kleine slok 
BALLISTOL. Er zal geen elektrische vonk 
overspringen, want ik werk sterk isolerend. En geen 
angst bij „olie“ in de keuken: ik werk desinfecterend, 
dood bacterieën en zelfs volgens levensmiddelwetten 
ben ik geschikt voor levensmiddelen en dus volledig 
zonder bezwaren. Veel drankfabrikanten gebruiken 
mij voor het onderhoud van hun machines.

 
Ook al roesten uw keukenmessen doorgaans nooit, bij 
gereedschap komt dit wel eens voor. Daarom spuiten 
wij het voor het opbergen licht met BALLISTOL in.

Tuingereedschap, plantbescher-
ming, grasmaaiers

Natuurlijk moet ook tuingereedschap worden 
onderhouden. In de lente ziet dat er vaak heel slecht 
uit en dat net voordat het flink aan de slag moet! Dus 
maken wij gereedschap het beste voor de winter 
schoon en spuiten wij het voor de winterslaap licht in 
met BALLISTOL. In de zomer kunt u dan zonder 
bezwaar de schop met een flinke zwaai in de aarde 
steken. Want als puur natuurproduct ben ik 
goedaardig en verdwijn ik weer in de natuurlijke 
kringloop, waar ik vandaan ben gekomen.

Toch vindt niet iedereen mij aardig. Verdund in water 
en op planten gesproeid (ca. 3% BALLISTOL) verdelg 
ik bladluizen en mijten. Natuurlijk ben ik een vriend 
van planten en doe hen niets aan. Nou ja, behalve het 
gras dan, want ik ben ook voor het onderhoud van de 
grasmaaier. Handgrasmaaiers, elektr ische 
grasmaaiers of grasmaaiers op benzine. Alles wat 
beweegt of niet beweegt, van ijzer, oliebestendig 
kunststof of rubber, kijkt uit naar mijn komst. Ook voor 
de winterpauze kom ik graag langs bij gereedschap 
en apparatuur.

Sportapparaten en fietsen

Mocht ik na al dit gebruik al leeg zijn, rijdt u gewoon op 
uw fiets of motor of in uw auto naar uw dichtstbijzijnde 
ijzerwarenhandel, wapenhandel of apotheek en vraag 
naar mij. Of koop me gewoon, waar u mij voor het 
laatst hebt aangeschaft.

Hopelijk had ik nog genoeg energie om de ketting, 
schakeling, assen, veervorken en al het andere aan 
uw fiets te smeren en schoon te maken, want zo fietst 
u een stuk lichter. Ook met andere sportapparaten 
heb ik graag contact. Of het nu gaat om rollerblades, 
kickboards, fitnessapparaten, ski's of snowboards. Ik 
vind sport ook geweldig!

Opgeven bij problemen doe ik zeker niet. Zelfs de 
kleinste tussenruimten bereik ik spelenderwijs, 
dankzij mijn goede kruipeigenschap.

Verzorging van leer en hout

Meer dan 100 jaar kwaliteit!


