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Om CRC

CRC Industries är världsledande inom produktion av 
kemiska specialprodukter för underhåll och professionella 
reparationer och gör-det-själv. Tillhandahåller produkter 
för fordonsindustrin, tunga lastbilstransporter, marin, el, 
industri, hårdvara och flygtrafiksmarknaden.

CRC grundades 1958 som Corrosion Reaction Consultant 
med en enda produkt. Idag säljs bolagets produkter i 
USA, Europa, Sydamerika och Stillahavsområdet. CRC 
driver 12 anläggningar som producerar mer än 70 
miljoner aerosolprodukter varje år.

CRC är ISO 9001 certifierat och följer de strikta 
riktlinjerna för kvalitet i alla aspekter av forskning, 
utveckling och produktion.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att tillgodose behoven av allmänt 
underhåll och reparation för högkvalitativa kemiska 
specialprodukter. Genom att tillgodose kundernas behov, 
kommer vi att ses som branschledare och kommer 

att uppnå lönsamhet och tillväxt som placerar oss 
genomgående i toppskiktet på vår konkurrensutsatta 
arena

Kvalitetspolicy

CRC Industries Europe förbinder sig att ständigt 
förbättra värdet av varor och tjänster. Vårt mål är att 
leverera högkvalitativa produkter som uppfyller eller 

överträffar kundernas krav och samtidigt alltid fungerar 
rättvist och ärligt med kunder, leverantörer och anställda.

All information baseras på testresultat från CRC Industries. Alla produkter bör testas beträffande lämplighet för en viss tillämpning innan de används. CRC 
Industries lämnar inga garantier beträffande dessa data och har inget ansvar för produktförändringar som uppkommer efter denna publicering.

Obs! CRC:s produktsortiment varierar mellan olika länder. Vissa produkter i katalogen är eventuellt inte tillgängliga. Produktbilder är inte bindande. Faktiska 
produkten kan skilja sig från bilden på grund av övergången till ny design.
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Automatiska MSDS uppdateringar

En tjänst som erbjuds CRC:s slutanvändare och 
distributörer som ett hjälpmedel för att automatisera 
uppdateringen av tekniska datablad (TDS) och 
säkerhetsdatablad (MSDS), vilket minskar personalens 
börda med att komma ihåg, planera och utföra arbetet 
inom hälsa, säkerhet och miljö.

Genom att använda My CRC säkerställer slutanvändaren 
100 % uppfyllelse helt automatiskt vid ändringar i 
databladen, antingen på grund av ändrad lagstiftning så 
som faroklassificering eller tillägg till europeiska lagar. 
Ändringarna påverkar inte produktens egenskaper 
eller tillgänglighet, men i en kraftigt reglerad bransch 
är dagsfärsk överensstämmelse med lagstiftningen helt 
avgörande för att undvika åtal. Den pågående REACH-
lagstiftningen kommer att påverka alla tillverkare, 
distributörer och användare av kemikalier i hela 
Europa. Många är dock ovetande om vad detta innebär. 
Användningen av My CRC säkerställer att ändringar 
införlivas i säkerhetsdatablad och tekniska datablad, med 
uppdateringar som skickas automatiskt.

En enkel registreringsprocess på CRC:s webbplats  
(www.crcind.com) ger tillgång till hela CRC:s 
produktsortiment där man väljer relevanta produkter - få 
endast relevanta produktuppdateringar skickade till dig. 
Systemet kommer ihåg ditt val och skickar automatiskt 
ett e-postmeddelande med viktiga ändringar i antingen 
TDS eller MSDS, så att den peronal som handhar och 
använder produkten hålls uppdaterade.

En unik tjänst som gör det enkelt att uppfylla 
överensstämmelsevillkoren!
• Tillgänglig dygnet runt, året runt på vår webbplats.
• Förhindrar att man ”glömmer” att titta efter 

uppdateringar.
• Sparar tid och enkel att använda.
• Lagstiftningen ändras ofta, vet du alltid när den har 

ändrats? Få uppdateringar automatiskt till din inkorg
• All information lagras säkert.

MY CRC - DIRECTIONS

1.  Gå till www.crcind.com/crc.

2.  Klicka på logotypen My CRC.

3.  Klicka på länken ”Ny användare”.

4.  Fyll i uppgifterna om företaget.

5.  Ett unikt inloggningsnamn och lösenord skickas till din e-postadress.

6.  Ange inloggnings-ID och lösenord på My CRC.

7.  När du är inloggad kan du välja land i rullningslisten högst upp på sidan. En förteckning över alla 

CRCprodukter kommer upp - med hjälp av kryssrutorna på höger sida kan du välja uppdateringar för 

både säkerhetsdatablad och tekniska datablad.

8.  Bekräfta ditt val. My CRC uppdaterar omedelbart de rutor som har markerats.

9.  Stäng webbläsaren när alla produkter av intresse har valts - nu är processen slutförd.

10.  Om du vill ändra produktvalet loggar du helt enkelt in på My CRC och ändrar uppdateringsalternati-

ven (klicka på logotypen My CRC för att uppdatera e-postinställningar).
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= ± 2m2

± 25cm

+5°C

1’

xxxxx

20°C
15’

200 ml
± ‘x’ L

‘x’ KM

Piktogram

LÅGT GWP - KLIMATVÄNLIGA
För att undvika användningen av reglerade drivgaser som 
HFC (R134a m.fl), har CRC prioriterat klimatvänliga drivgaser 
som HFO. Vår nya logotyp GWP (Global Warming Potential) 
kommer att finnas många förpackningar. 

360° spray system
Många CRC produkter kan användas upprätt såväl som 
upp-och-ner.

Mer produkt, Mindre föroreningart
Vi respekterar miljön och om det är tekniskt möjligt,
fyller vi de flesta av våra aerosoler med CO2. 
Förutom miljöaspekten, har du ± 35% mer produkt.

Propane/butane
propellant

Active product

CO2 propellant
Maximum 5%

Minimum 95%
Active product

CLEAN NOZZLE

COVERAGE

SPRAY DISTANCESPRAY MULTILAYERMINIMUM 
TEMPERATURE

SHAKE

SPRAY DIRECTION

DON’T SHAKE PEEL OFFDRYTIME

CLEAN SURFACE

BEST BEFORE

Används efter xxx km.
För bästa resultat, upprepa behandlingen 
efter xxx kilometer.

En förpackning behandlar ± 
xxx L /bränsle/olja/kylmedia



MULTIPURPOSE
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5-56 + (NF)

5-56

Ref. 33022

Ref. 33101

100 ml

100 ml

Ref. 33023

Ref. 33097

250 ml

250 ml

Ref. 33024500 ml

Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar start av 
motorer med fukt i tändsystemet. Tränger in snabbt, driver ut fukt och 
förebygger elfel. CRC 5-56 skyddar även mot korrosion och har dessutom 
rengörande egenskaper.

EGENSKAPER
• Ger temporärt skydd av metalldelar under förvaring.
• Skyddar metaller och legeringar mot korrosion.
• Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
• Lösgör metalldelar som kärvar eller sitter fast på grund av smuts, 

korrosion eller torkat fett.
• Förlängningsrör för precisionsapplicering. 
• Ett måste i varje verktygslåda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kärvande och rostiga delar
• Rengöring av plastdetaljer
• Driva ut fukt
• Smörja gångjärn
• Bultar och muttrar
• Trädgårdsutrustning

En unik, nyutvecklad formulering. En “icke brandfarlig” version av vår 
universalspray med samma användningsområden och höga kvalité som 
standard 5-56 men med förbättrad och säkrare formulering.

EGENSKAPER
• Skyddar metaller och legeringar mot korrosion.
• Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
• Lösgör metalldelar som kärvar eller sitter fast på grund av smuts,
• korrosion eller torkat fett.
• Förlängningsrör för precisionsapplicering.
• Ett måste i varje verktygslåda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kärvande och rostiga delar
• Rengöring av plastdetaljer
• Driva ut fukt
• Smörja gångjärn
• Bultat och muttrar
• Trädgårdutrustning

UNIVERSALSPRAY
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5-56 CLEVER STRAW

Ref. 33025250 ml

Ref. 33026500 ml

En universalservicespray med nytt sprayhuvud med dubbelfunktion. 
Du tappar aldrig bort förlängningsröret igen. Lösgör rostiga delar och 
underlättar start av motorer med fukt i tändsystemet. Tränger in snabbt, 
driver ut fukt och förebygger elfel. CRC 5-56 skyddar även mot korrosion 
och har dessutom rengörande egenskaper.

EGENSKAPER
• Ger temporärt skydd av metalldelar under förvaring.
• Skyddar metaller och legeringar mot korrosion.
• Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
• Lösgör metalldelar som kärvar eller sitter fast på grund av smuts, 

korrosion eller torkat fett.
• Sprayhuvud med dubbelfunktion.
• Långt förlängningsrör för precisionsapplicering. 
• Ett måste i varje verktygslåda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kärvande och korroderade delar.
• Rengöring av plastdetaljer.
• Utdrivning av fukt. 
• Ytbehandling.
• Kärvande och korroderade delar.
• Gångjärn.
• Plastdelar.
• Skruvar och muttrar.
• Rostiga delar.
• Trädgårdsutrustning.
• …

UNIVERSALSPRAY



CLEANERS
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MOTOR CLEAN

MOTOR CLEAN CAR CARE

CAR CARE

SHAMPOO & WAX CAR CARE

Ref. 33011

Ref. 33033

250 ml

500 ml

500 ml

Rengör och avfettar alla förbränningsmotorer. Produkten avlägsnar snabbt 
och effektivt tjära, olja och fett från utsidan av motorn. Bara spraya på 
och skölj av. Produkten är snabbverkande och ger stora tidsbesparingar. 
Vi rekommenderar att motorn skyddssprayas med CRC 5-56 efteråt.

EGENSKAPER
• Rengör och avfettar alla förbränningsmotorer.
• Enkel eftersköljning med vatten.
• Levereras i praktisk sprayförpackning, enkel att använda.
• Snabbverkande.
• Mycket effektivt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slags förbränningsmotorer i person- och lastbilar.
• Gräsklippare. 
• Trädgårdsmaskiner.

Ett kraftfullt motortvättmedel. CRC Motor Clean är ett vattenbaserat 
avfettningsmedel som effektivt avlägsnar olja, fett och andra föroreningar 
från motorer och komponenter.

EGENSKAPER
• Enkel att använda.
• Vattenbaserad avfettning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slags förbränningsmotorer.
• Bilar, motorcyklar, cyklar, gräsklippare ...

CRC Shampoo & Wax är ett högglansschampo för kaross, fönster och 
dekordetaljer. Produkten rengör säkert, snabbt och effektivt och lämnar 
en blank yta utan ränder och fläckar.CRC Shampoo levereras i praktisk 
flaska med barnsäker skruvkork.

EGENSKAPER
• Enkel att använda för all slags rengöring.
• Biologiskt nedbrytbara tensider.
• Dryg och ekonomisk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Glas- och metallytor på karosseri.
• Personbilar, skåpbilar, husvagnar, lastbilar ...
• Båtar.
• Motorcyklar.

Ref. 33032

BILVÅRD • RENGÖRING
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WHEEL CLEAN

GLASS CLEAN

TIRE SHINE CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33012

Ref. 33037

Ref. 33009

250 ml

500 ml

250 ml

CRC Tire Shine är den mest effektiva produkten för rengöring och skydd av 
alla slags däck. Det aktiva skummet ger glänsande resultat. Ingen sköljning 
eller eftertorkning behövs. 
Letar du efter däckpolish som snabbt och enkelt får däcken att se som 
nya ut, är det CRC Tire Shine du ska ha. Det är definitivt marknadens 
bästa produkt för däckvård i ett enda arbetsmoment.

EGENSKAPER
• Tränger in i och gör rent däcksidornas gummi.
• Torkar och bildar en glansig film.
• Gör gummi flexibelt.
• Skyddar mot missfärgning och oxidering.
• Fungerar genom att helt enkelt spraya däcket, utan torkning eller 

spolning.
• Lämnar en inert, smutsavvisande film.
• Produkten påverkar inte kör- eller bromsegenskaper när den påförs 

korrekt.
• Överflödig påsprayning påverkar inte lack eller fälgytor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Personbilar.
• Lastbilar.
• Go-carts.
• Bussar.

CRC Wheel Clean är ett snabbverkande och effektivt fälgrengöringsmedel 
för lackerade eller förkromade stålfälgar och aluminiumfälgar. Innehåller inga 
syror eller lösningsmedel som kan skada bilen. Applicera rengöringsmedlet 
och gnugga enkelt fälgarna rena med en svamp eller trasa.

EGENSKAPER
• Emulgerar bromsdamm.
• Inga syror eller skadliga lösningsmedel tillsatta.
• Löser olja och tjära.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• • Lackerade eller förkromade stålfälgar och aluminiumfälgar.

Ett mycket effektivt och biologiskt nedbrytbart glasrengöringsmedel, främst 
för bilvård, som snabbt avlägsnar fettfläckar och -avtryck, tjära och insekter. 
Många användningsområden: fönster, strålkastarglas och stötfångare. 
Produkten är skumbildande för att sitta kvar och få längre verkanstid.

EGENSKAPER
• Biologiskt nedbrytbart.
• Avlägsnar föroreningar snabbt.
• Stabil skumsammansättning.
• Efterlämnar inga hinnor.
• Ger blank yta.
• Ger bättre sikt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Vindrutor. 
• Fönster, både in- och utvändigt. 
• Speglar. 
• Strålkastare. 

RENGÖRING • BILVÅRD
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COCKPIT MATT

COCKPIT SHINE

GLASS CLEAN CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33031

Ref. 33008

500 ml

250 ml

Ett kraftfullt och lättanvänt rengöringsmedel för allt glas och alla speglar i 
bilen och bostaden. Ett flytande rengöringsmedel utvecklat för att upplösa 
smuts, trafikfilm och insektsrester nästan ögonblickligt.

EGENSKAPER
• Avlägsnar insektsrester.
• Löser smuts och trafikfilm.
• Lämpligt för alla glasytor. 
• Skyddar behandlade glasytor mot åternedsmutsning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Vindrutor in- och utvändigt.
• Strålkastarglas.
• Alla slags speglar och glasytor. 

Silikontillsatsen i CRC Cockpit Matt rengör och fräschar upp alla slags plast- 
och gummimaterial i bilinredningar. Vid rengöring av instrumentpanelen 
bildar produkten en transparent, ej missfärgande, blank och vattenavvisande 
film som skyddar inredningen mot färgblekning och försprödning orsakad 
av ozon, syre och UV-strålning. Produkten snabbrenoverar helt enkelt 
instrumentpanelen.

EGENSKAPER
• Rengör, rekonditionerar och skyddar.
• Lämnar en vattenavvisande film.
• Rekonditionerar bilens inredning.
• Avlägsnar fläckar.
• Frisk och behaglig doft.
• Oskadlig för gummi och plast.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Polerar och ger glans till instrumentpaneler, stötfångare, spoilrar, 

vinyltak ...
• Rengöring av alla slags plast- och gummimaterial.
• Använd inte på ratt eller växelspak.

CRC Cockpit Shine är ett torrt och kladdfritt sprayrengörings- och 
skyddsmedel för bilinredning, främst instrumentpaneler, vinyl och andra 
plastdetaljer, gummi, trä och konstläder. Spray på och torka av med en 
luddfri trasa, inget vatten behövs.

EGENSKAPER
• Torrt och kladdfritt.
• Rengör och skyddar.
• Silikonfritt.
• Lämnar en fräsch apelsindoft.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Instrumentpaneler och inredningsdetaljer av vinyl eller andra plaster, 

gummi, trä eller konstläder i person- och lastbilar, båtar ...
• Använd inte på ratt eller växelspak.

250 ml Ref. 33007

BILVÅRD • RENGÖRING
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TEXTILE CLEAN

LEATHER CLEAN & PROTECT

COCKPIT SHINE SPONGE CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33038

Ref. 33013

Ref. 33106

Box

250 ml

250 ml

Denna specialsvamp för rengöring av bilinredning rekonditionerar delar 
av vinyl och andra plaster såväl som gummi- och träytor. Silikontillsatsen 
gör svampen till ett kraftfullt verktyg för återställning av blekta färger. 
Lämnar en långtidsverkande skyddsfilm som motverkar statisk elektricitet.  
Svampen bildar även ett skydd mot fortsatt färgblekning. CRC Cockpit 
Shine Sponge får bilens inredning ge ”nybilskänsla”.

EGENSKAPER
• Rengör, polerar och rekonditionerar.
• Avlägsnar fläckar och nikotin.
• Oskadlig för gummi och plast.
• Lämnar en skyddsfilm mot statisk elektricitet.
• Enkel att använda utan vatten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Instrumentpaneler.
• Spoilrar.
• Vinyltak.
• Inredningsdetaljer i vinyl.
• Stötfångare.
• Använd inte på ratt eller växelspak.

CRC Textile Clean är ett skumbildande textilrengöringsmedel som avlägsnar 
fläckar och föroreningar från klädsel, mattor, textil, vinyl och läder – lika 
perfekt för bilvård som i bostaden. Produkten får de rengjorda ytorna 
att kännas fräscha och rena.

EGENSKAPER
• Stabil skumsammansättning.
• Tränger in snabbt.
• Enkel att använda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Mattor.
• Textil och klädsel.
• Säten.
• Innertak.
• Dörrpaneler.
• …

Smutsiga lädersäten? CRC Leather Clean är lösningen på problemet och 
får läderklädseln att ser ut som ny. Bara spraya på, och torka sedan av 
smutsen med en trasa.

EGENSKAPER
• Snabbverkande.
• Lättanvänd aerosol.
• Skyddar mot åternedsmutsning.
• Lämnar inga rester.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Läderklädda säten i bilar, husvagnar, båtar ...
• Kan användas även på läderklädda möbler i bostaden.
• Alla lädervaror.

RENGÖRING • BILVÅRD
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MULTI CLEAN

PAINT STRIPPER

BRAKLEEN HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

Ref. 33109250 ml

CRC Brakleen är ett kraftfullt och mycket effektivt broms- och 
komponentrengöringsmedel, med flera aktiva beståndsdelar.  Levereras i 
praktiskt spraysystem och avlägsnar olja, fett, trafiksmuts och bromsvätska 
mycket snabbt. Lämnar inga rester. Oskadlig för alla metaller.

EGENSKAPER
• Mycket effektivt.
• Snabbtorkande.
• Lämnar inga rester.
• Behaglig doft.
• Kan användas även upp- och nedvänd.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla broms- och kopplingsdelar.
• Säker att använda på de flesta plast- och gummityper (prova på en 

liten yta först).
• Metallytor och utrustning av metall.

Hur blir du kvitt oljerester, fett och smuts? Använd CRC Multi Clean! Ett 
mycket kraftfullt avfettningsmedel för bilen, båten, bostaden och mycket 
annat. Levereras i flaska med praktiskt pistolgrepp.

EGENSKAPER
• Snabbverkande.
• Mycket kraftfullt.
• Antistatiskt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kan användas på alla slags ytor.
• Alla utvändiga ytor på bilar.
• Motorcyklar.
• Båtar.
• Husvagnar.
• Bostäder ...

Letar du efter ett färgborttagningsmedel som enkelt och bekvämt avlägsnar 
färg- och lackrester, packningar, lim och fastbrända sot- och oljeavlagringar 
från metallytor, är det CRC Paint Stripper du ska ha. Produkten reducerar 
drastiskt arbetet med skrapor och slipverktyg – det både sparar tid och 
minskar risken för skador på arbetsstycket.

EGENSKAPER
• Kraftfull sammansättning.
• Kontrollerad förångning.
• Enkel att använda på vertikala ytor.
• Tidsbesparande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Borttagning av:

• Packningsrester
• Sot och fastbrända oljerester
• Spackel
• Lim och tätningsmassa
• Färg.

Ref. 33005250 ml

Ref. 33004500 ml

KRAFTFULL • RENGÖRING

Ref. 33034500 ml
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SUPER HAND CLEANER

POWER CLEAN

PLASTIC CLEAN HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

Ref. 33006

Ref. 33035

250 ml

500 ml

CRC Super Hand Cleaner är ett vattenfritt handrengöringsmedel för 
mycket smutsiga händer, synnerligen effektivt mot fett, sot och annan 
nedsmutsning. Det är den perfekta snabbrengöringen för händerna när du 
arbetar utan bekväm tillgång till vatten, inom- eller utomhus. Antiseptisk 
sammansättning med lanolin gör produkten skonsam och mild mot huden.

EGENSKAPER
• Avlägsnar effektivt all smuts – fett, färg, bläck ...
• Snabbverkande.
• Kan användas utan vatten.
• Skonsam för huden.
• Ingen avfallshantering.
• Innehåller naturliga slippartiklar som förbättrar rengöringen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Handrengöring när tillgång till vatten saknas.
• Byggplatser.
• Vid vägkanten.
• Perfekt även i hushållet. 

CRC Power Clean är ett kraftfullt rengöringsmedel, främst avsett för 
service och reparation.  Sammansättningen är utvecklad för snabb och 
effektiv avfettning och rengöring av metalldelar, maskiner och verktyg – 
det blir rent nästan ögonblickligen.

EGENSKAPER
• Snabb och effektiv.
• Avlägsnar olja, fett och smuts.
• Användarvänlig och praktisk applikator.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Metalldelar, maskiner och verktyg.
• Kedjor ...

CRC Plastic Clean är ett mycket mångsidigt rengöringsmedel för alla slags 
plast- och gummidelar i bilar. Det kan användas både in- och utvändigt. Detta 
effektiva universalrengöringsmedel avlägsnar olja, fett och föroreningar 
från alla plastdelar och får bilen att se ut ”som ny”.

EGENSKAPER
• Enkel att använda.
• Kan användas på alla plaster.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kan användas både in- och utvändigt.
• Gummimattor.
• Stötfångare.
• Fälgsidor.
• Trädgårdsmöbler av plast ...

Ref. 33039150 ml

RENGÖRING • KRAFTFULL
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DUST OFF 360 (NF)

AIRCO KLEEN

WIPES HEAVY DUTY

PRECISION

PRECISION

Ref. 33036

Ref. 33107

50 pcs

250 ml

CRC Dust Off 360 är en kondenserad, ej antändlig gasblandning under högt 
tryck, som lämnar spraymunstycket som en kraftfull stråle av torr inert gas 
som avlägsnar damm och rengör. Strålen blåser bort ludd, oxidpartiklar 
och damm på några sekunder. Det är den mest effektiva produkten för 
rengöring av elektronik och datorer och den bidrar till minskad risk för 
fel, driftstopp och skador.

EGENSKAPER
• Det perfekta alternativet när rengöringsvätskor inte kan användas.
• Blåser bort ludd, oxidpartiklar och torra föroreningar.
• Oskadlig för plast.
• Lämnar inga rester.
• Vattenfri. 
• Kan användas även upp- och nedvänd.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Elektronik, datorer och servosystem.
• Precisionsinstrument.
• Magnetbandshuvuden.
• Kommunikationsutrustning.
• Rengöring av kabelanslutningar.
• Tangentbord.
• …

CRC Wipes är torkdukar för rentorkning utan vatten. Torkdukarna är 
impregnerade med en effektiv rengörings- och rekonditioneringslösning, 
som är kraftfull mot föroreningar men samtidigt skonsam mot både den 
rengjorda ytan och mot huden. Det bästa sättet att avlägsna olja, fett, 
bläck och limrester när du är ute på vägarna.

EGENSKAPER
• Kräver inget vatten.
• Skonsam men effektiv.
• Ytan blir ren och torr med en enda applicering.
• Högabsorberande.
• Fri från hälso- och miljöfarliga ämnen. 
• Praktisk för servicetekniker. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slags ytor: verktyg, arbetsstycken ...
• Avlägsnar effektivt till exempel lim, packningsrester, asfalt, silikon, 

bläck, olja, fett, smörjmedel och våt färg.
• Effektiv hand- och hudrengöring.
• Grill- och trädgårdsutrustning.

Luftkonditioneringssystem måste hållas rena för att fungera optimalt. 
Rengöring är speciellt viktig när systemet inte använts på en tid, och efter 
en lång vintersäsong.  CRC Airco Kleen är enkel att använda: frisk doft i 
ditt fordon är bara en tryckning bort. 

EGENSKAPER
• Ingen besvärlig demontering av luftkonditioneringssystemet behövs.
• Efterlämnar en fräsch doft och förebygger obehaglig lukt.
• Verkar på mindre än 15 minuter.
• Unikt bekväm appliceringsmetod – bara en enda tryckning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Lämplig för alla luftkonditioneringssystem i personbilar, lastbilar och 

husvagnar.

Ref. 33019250 ml

KRAFTFULL / PRECISION • RENGÖRING
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ELECTRONIC CLEANER PRECISION

PRECISIONLABEL REMOVER

Ref 33108250 ml

Avlägsnar alla självhäftande pappersetiketter och dekaler snabbt och 
effektivt utan att lämna några rester. Det högeffektiva limborttagningsmedlet 
har sin bästa verkan två minuter efter applicering på ytan.

EGENSKAPER
• Lämnar inga rester.
• Fritt från freon (CFC) och fluorkolväte (HFC).
• Levereras i praktisk sprayflaska. 
• Tidsbesparande.
• Upplöser klibbiga beläggningar. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Borttagning av självhäftande pappersetiketter och dekaler från de 

flesta ytor (på känsliga plast- eller lackytor: prova på en liten yta 
först).

• Kontorsutrustning, kablar, lådor ...
• Hushållsutrustning.

Ref. 33010250 ml

CRC Electronic Cleaner är ett milt elektronikrengöringsmedel som avlägsnar 
lätta oljor, fingeravtryck och damm från all slags konsumentelektronik. 
Produkten är mild och väl avpassad för att känsliga komponenter ska 
kunna rengöras utan risk för skador. Kan användas på känsliga plaster.

EGENSKAPER
• Mild sammansättning.
• Avlägsnar damm och andra lätta föroreningar.
• Snabbtorkande.
• Icke-korrosiv.
• Lämnar inga rester.
• Säker att använda på vanliga plaster, gummimaterial och 

ytbeläggningar. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Konsumentelektronik – audio, video och hi-fi.
• Larmsystem. 
• Omkopplare, sensorer och reläer.
• Motorstyrningar.
• Kretskort. 
• Datorer och telefoner.
• Använd inte på spänningssatt utrustning.

RENGÖRING • PRECISION
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BIKE OIL

CHAIN SPRAY

GUN CARE

OILS

OILS

OILS

Ref. 33110100 ml

CRC Bike Oil är en multifunktionell sprayolja för cykelunderhåll. Den 
penetrerar effektivt rost och andra korrosionsprodukter, tränger undan 
vatten och avlägsnar föroreningar. Den bildar dessutom en effektiv, 
vattenavvisande skyddsbarriär. Den bästa underhållsprodukten för din cykel.

EGENSKAPER
• Skyddar mot korrosion.
• Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
• Återställer rostiga delars funktion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Cykelns alla rörliga delar.
• Cykelunderhåll året runt.
• Skydd under vinterförvaring.

CRC Chain Spray är en vattenbeständig kedjespray som ger drivkedjor 
effektivt rostskydd. Tack vare sin speciella sammansättning tränger 
produkten in fullständigt i kedjelänkarna och bildar en varaktig film. Det 
är ett smörjmedel av mycket hög kvalitet och kan användas i korrosiv 
miljö och i transmissioner som överför höga effekter och utsätts för 
effektspikar och ryckbelastningar.

EGENSKAPER
• Står emot att sköljas bort med varm eller kallt vatten.
• Minskar friktion och slitage. 
• Minskar buller och vibrationer.
• Förlänger kedjans livslängd.
• Oskadlig för alla metaller och för de flesta gummimaterial och 

plaster. 
• Innehåller inte klorerade lösningsmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kedjetransmissioner.
• Kedjedrev, lyftblock och linskivor.
• Dörröppnare.
• Motorcykelkedjor.
• Traktorer och trädgårdsmaskiner.

Använd CRC Gun Care för att rengöra, smörja och skydda ditt vapen 
efter skjutpasset. Produkten har hög penetrationsförmåga och lossar 
och avlägsnar krutrester och driver ut fukt. Oavsett om du sysslar med 
till exempel jakt, sportskytte eller tävlingsskytte ger CRC Gun Care ditt 
vapen bättre tillförlitlighet, och produkten är dessutom utmärkt som 
skydd vid långtidsförvaring mellan jaktsäsongerna.

EGENSKAPER
• Tränger in snabbt.
• Driver ut fukt.
• Lösgör krutrester och föroreningar.
• Skyddar mot kärvning och korrosion.
• Sänker underhållskostnaderna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slags eldvapen: kulgevär, hagelgevär, pistoler, revolvrar och 

andra handeldvapen, svartkrutsvapen, startpistoler ...

Ref. 33021100 ml

SMÖRJMEDEL • OLJOR

Ref. 33017250 ml
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LOCK DE-ICER

LOCK DE-ICER + PTFE

LOCK OIL

OILS

OILS

OILS

Ref. 33043

Ref. 33042

Ref. 33020

15 ml

40 ml

100 ml

Effektiv låsspray som snabbt avisar lås. Den avancerade sammansättningen 
tinar och smörjer snabbt alla slags lås.Produkten skyddar sedan mot förnyad 
fastfrysning och mot korrosion.

EGENSKAPER
• Skyddar lås mot fastfrysning.
• Upplöser is och snö snabbt.
• Skyddar mot korrosion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slags lås.

CRC Lock De-Icer + PTFE är en lättanvänd avisningsspray för lås. Den 
avancerade sammansättningen med PTFE tinar och smörjer snabbt alla slags 
lås. Produkten skyddar sedan mot förnyad fastfrysning och mot korrosion.

EGENSKAPER
• Skyddar lås mot fastfrysning.
• Upplöser is och snö snabbt.
• Skyddar mot korrosion.
• Hög smörjförmåga.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slags lås.

CRC Lock Oil rengör och smörjer alla lås och ger samtidigt långtidsverkande 
skydd. Smörjmedlet lämnar en tunn film som skyddar smörjställena mot 
korrosiv miljö. En perfekt produkt för vardagen.

EGENSKAPER
• Rengör, smörjer och långtidsskyddar lås.
• Ger lås bättre och mjukare funktion.
• Korrosionsskyddande. 
• Lämnar en tunn film som skyddar smörjställena.
• Fri från silikontillsatser. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slags lås i byggnader och fordon.
• Finmekaniska instrument.

OLJOR • SMÖRJMEDEL
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MAGIC GRAPHIT

RUST OFF

SILICONE SPRAY

OILS

OILS

OILS

Ref. 33015250 ml

Ett mycket effektivt låssmörjmedel av torr typ, med grafit. Ger mjuk och 
tillförlitlig låsfunktion. Enkel att använda – bara att spraya i nyckelhålet. 
Fullkomligt vattenavvisande, och lämnar inga klibbiga rester som de flesta 
traditionella låsoljor gör. Oskadlig för alla metaller. 

EGENSKAPER
• Ger långvarig smörjning.
• Utmärkt vattenbeständighet.
• Fungerar inom ett brett temperaturområde.
• Ger mycket låg friktionskoefficient.
• Smörjer utan att lämna klibbiga rester. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Lås.
• Finmekanik.

Snabbverkande, penetrerande och smörjande olja som lösgör 
fastkorroderade delar. Tack vare sin speciella sammansättning penetrerar 
produkten glödskal, rost och andra korrosionsprodukter snabbt. Perfekt 
för svåråtkomliga ställen. Använd CRC Rust Off vid demontering av 
fastrostade skruvförband.

EGENSKAPER
• Tränger in snabbt.
• Perfekt för svåråtkomliga ställen.
• Befriar metalldelar från fett, rost och andra korrosionsprodukter.
• Lämnar en fast smörjfilm.
• Innehåller inte silikon.
• Säker på alla metallytor och på de flesta gummimaterial och plaster.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kärvande och fastrostade muttrar och skruvar. 
• Lås, gångjärn och skruvmonterade komponenter. 
• Demonteringsarbete. 
• Korroderade fästelement.
• Ventiler.
• Trädgårdsutrustning.

CRC Silicone Spray är en funktionell, färglös silikonspray som smörjer 
och skyddar plast-, gummi- och träytor och får dem att glänsa som nya. 
Produkten skyddar dessutom gummiartiklar mot fastfrysning och mot 
att bli hårda och spröda. Produkten levereras i praktisk sprayförpackning, 
tränger snabbt in i ytan och kan användas året runt, sommar som vinter.

EGENSKAPER
• Bildar en färglös, ej härdande film.
• Skyddar ytan.
• Tränger in snabbt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Plast, gummi och trä.
• Drivsystem och glidmekanismer av plast.
• Precisionsinstrument.
• Frysskydd för gummi.
• Skydd och underhåll av gummi.
• Blixtlås ...

Ref. 3297515 ml

Ref. 33142500 ml

SMÖRJMEDEL • OLJOR

Ref. 33016250 ml
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SILICONE STIFT

SILICONE WIPES

COPPER PASTE

OILS

OILS

PASTES

Ref. 33029

Ref. 33040

Ref. 10690

50 ml

8 pcs

100 ml

Lättanvänt listskyddsstift, utvecklat speciellt för behandling och skydd av 
gummilister i bilar och bostäder. Silikonoljan hindrar gummilisterna från 
att frysa fast vintertid och torka ut sommartid. 

EGENSKAPER
• Skyddar mot miljöpåverkan.
• Skyddar mot fastfrysning vintertid och uttorkning sommartid.
• Enkel att använda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Dörr- och bagagelucklister i bilar. 
• Fönstertätningar. 
• Glidramar för elmanövrerade bilfönster. 

CRC Silicone Wipes är luddfria torkdukar av polyviskos, avsedd för 
rentorkning av gummiytor. Vid användning på bildörrlister minskar risken 
att dörren fryser eller klibbar fast mot karmen. Torkdukarna ger gummi- 
och plastskyddslister en djup och tilltalande lyster. Levereras i praktisk 
återförslutbar påse, perfekt att ha i med i bilen.

EGENSKAPER
• Tar bort all ingrodd smuts på gummi.
• Hindrar gummilister från att bli hårda och spricka.
• Skyddar gummilisterna från att frysa fast i dörrkarmen.
• Ger en fin, djup lyster på skyddslister av gummi och plast.
• Skyddar gummi och plast mot UV-strålning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Gummilister runt bildörrar.
• Gummilister runt kylskåps- och frysskåpsdörrar och lucktätningar 

i tvättmaskiner.
• Skyddslister av gummi och plast

CRC Copper Paste är en kopparpasta som skyddar mekaniska komponenter 
mot fastkrävning. Detta kopparbaserade smörjmedel ger ett bra skydd 
mot kärvning och passningskorrosion och underlättar både montering 
och demontering. Produkten minskar friktion och slitage och motstår 
både mycket höga och mycket låga temperaturer. 

EGENSKAPER
• Hög belastnings- och temperaturbeständighet.
• Gör det lätt att demontera skruvförband och andra gängade 

komponenter, även efter lång tids drift. 
• Bevarar gängor i gott skick.
• Skapar en separerande film som gör gängade förband 

lättdemonterade.
• Beständig mot varmt och kallt vatten.
• Bly- och nickelfri.
• Innehåller inte klorerade lösningsmedel, utnyttjar kolväten. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Ett effektivt smörjmedel mot kärvning för:

• Skruvar, muttrar, stift 
• Skruvförband i hydraulisk utrustning 
• Bussningar och mekanismer 
• Bromsjusterare 
• Tändstift och bomförband 
• Flänsar och flänstätningar
• Skruvförband i avgassystem 
• Glidhylsor och -axlar.

OLJOR/PASTOR • SMÖRJMEDEL
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WHITE GREASE

MULTI GREASE

SUPER LONGTERM GREASE

GREASES

GREASES

GREASES

Ref. 33014250 ml

CRC White Grease + PTFE ger alla rörliga delar i fordon och bostäder 
långvarig smörjning. Produkten flyter som en olja när den sprayas på och blir 
fast som ett fett när den är på plats. Den reducerar friktion och slitage och 
bildar en synlig, vit och vattenavvisande film som skyddar mot korrosion.

EGENSKAPER
• Bekväm att spraya, rinner eller droppar inte av.
• Skyddar metaller och legeringar.
• Innehåller PTFE som förbättrar smörjförmågan och ger bättre 

långtidsverkan.
• Underlättar monteringsarbete.
• Motverkar krävning och skärning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Mekaniska delar.
• Friktionsställen.
• Garagedörrar.
• Skjutdörrar.

Ref. 30565100 ml

CRC Multi Grease är ett litiumtvålbaserat EP-fett avsett för rullnings- och 
glidlager vid alla normala varvtal. Fettets sammansättning är anpassad för 
installationer utsatta för stötbelastning och vibration.Det har mycket 
goda EP-egenskaper och erbjuder dessutom ett bra korrosionsskydd.

EGENSKAPER
• God oxidationsbeständighet. 
• Goda EP-egenskaper. 
• Vattenbeständigt. 
• Ger bra korrosionsskydd. 
• God vidhäftning. 
• Universalfett med många användningsområden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Rullningslager. 
• Glidlager. 
• Trädgårdsutrustning.

CRC Super Longterm är ett litiumtvålbaserat EP-fett. Det är avsett för 
smörjning av såväl rullnings- som glidlager utsatta för extrem belastning. 
Fettet har mycket hög kvalitet och hindrar repning och skärning och ger 
dessutom ett bra korrosionsskydd.

EGENSKAPER
• Vattenbeständigt.
• Skyddar mot korrosion.
• God vidhäftning.
• Bygger upp ett långtidsverkande smörjskikt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Rullningslager.
• Glidlager.
• Inkörning av såväl nyinstallerade lager som gamla, återdriftsatta lager.
• Skruvar.
• Använd inte produkten i nållager.

Ref. 30566100 ml

SMÖRJMEDEL • FETT
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ZINC PRIMER

GALVA BRITE

GALVANICE ZINC

Ref. 33003

Ref. 33002

Ref. 33001

250 ml

250 ml

250 ml

En korrosionsskyddsgrundfärg för alla metallytor. Kan enkelt målas över 
med täcklack mindre än 1 timma efter applicering. CRC Zinc Primer ger 
utomordentlig vidhäftning för täcklacken.

EGENSKAPER
• Perfekt för övermålning.
• Snabbtorkande.
• Fri från bly och krom.
• Skyddar mot korrosion.
• Lämplig även för ljusa täcklacker tack vare sin ljusgrå kulör.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Alla metallytor, till exempel:

• Stålkonstruktioner och bilkarosser 
• Trädgårdsmaskiner och -redskap 
• Konstruktionselement i stål 
• Chassin och ramar 
• Sömsvetsar, punktsvetsar ... 

CRC Galva Brite är en rostskyddande zink/aluminiumsprayfärg för 
reparation och bättring av rostskyddet på alla metallytor. Nyapplicerad 
har Galva Brite en blank, aluminiumliknande yta, som med tiden åldras 
till samma utseende som förzinkat stål.

EGENSKAPER
• God vidhäftning till metall.
• Skyddar mot rost och flagnar inte.
• Fri från bly och krom.
• Mycket effektiv kombination av zinkpigment och aluminiumpulver.
• Ger en flexibel och skyddande film.
• Ger en blank och tilltalande yta.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Alla stål- och metallytor, till exempel:

• Staket och grindar
• Hem- och trädgårdsutrustning och jordbruksmaskiner
• Släpvagns- och husvagnschassin
• Skyddsräcken
• Svetsar
• Gasolbehållare. 

CRC Galvanice Zinc är ett zinkrikt, galvaniskt verkande och kraftfullt 
rostskyddsmedel för såväl nyapplicering på obehandlade ytor som 
för reparation av skadade zinkskikt på tidigare varmförzinkade eller 
galvaniserade ytor.

EGENSKAPER
• Tillåter punktsvetsning.
• Fritt från klorerade lösningsmedel.
• Utmärkt korrosionsbeständighet. 
• Kan enkelt målas efter applicering.
• Utmärkt vidhäftning till metall.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Lämpligt för rostskydd av alla stålytor på till exempel bilar, släpvagnar, 

husvagnar, båtar, staket och allmänna stålkonstruktioner.
• Bör övermålas/toppytbehandlas efter applicering.

KORROSIONSSKYDD



PAINTS
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PRO PAINT

PRO PAINT HI TEMP

En snabbtorkande akryllack med utomordentlig täckning, lämplig för en 
mängd olika ändamål. CRC Pro Paint torkar snabbt och kan användas på en 
mängd olika slags ytor. Finns i flera olika kulörer, alla med långvarig glans.

EGENSKAPER
• Snabbtorkande.
• Utomordentlig täckförmåga.
• Mycket beständig glans.
• God väderbeständighet och UV-tålighet.
• Tål repning och slitage tack vare ökad hårdhet. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Trä.
• Plast.
• Hushålls- och fritidsutrustning.
• Bilfälgar.
• Brevlådor.
• …

Ref. 33139Black Glossy

Ref. 33138Black Matt

Ref. 33137Blue

500 ml

500 ml

500 ml

Ref. 33136

Ref. 33140

Green

White Glossy

Ref. 33131

Ref. 33141

Red

White Matt

Ref. 33128

Ref. 33129

Yellow

Transparent Varnish

Ref. 33130Silver

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

Högkvalitéts färg, för behandalade och obehandlade ytor. CRC Pro High 
Temp torkar snabbt på de flesta underlag. Mycket värmetålig.

EGENSKAPER
• Snabbtorkande
• Hög täckningsförmåga
• Lång livslängd
• Efter värmehärdning tål Aluminium +600°C, Black +500°C.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Avgassystem
• Bromsok
• Motordelar (ej turbo)
• Gasol- och kolgrillar
• ...

Ref. 33133Hi Temp Aluminium

Ref. 33132Hi Temp Black

500 ml

500 ml

Ref. 33134Red Primer 500 ml

Ref. 33022Grey Primer 500 ml

FÄRGER

Note: The color range may look different on a real product than what you see in the brochure. 
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BIKE FIX

FIX

FLAT TIRE FIX (NF)

Ref. 33098500 ml

CRC Bike Fix är en snabb och enkel lösning för att täta och trycksätta 
punkterade cykel- och mopeddäck i situationer när du inte kan byta däck 
eller slang. CRC Bike Fix tätar och trycksätter ett punkterat däck och 
på bara några sekunder – den perfekta nödhjälpen för att kunna ta dig 
hem eller till verkstad. 

EGENSKAPER
• Snabb och effektiv nödreparation.
• Bildar en stabil varaktig film på insidan av däcket.
• Ren och enkel att använda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slanglösa däck.
• Cyklar och mopeder.

CRC Fix tätar och trycksätter ett punkterat däck – en snabb hjälp i 
nödsituationer när hjulbyte inte är ett realistiskt alternativ. Punkteringen 
tätas på bara några sekunder genom att ett gummiskikt bildas inne i däcket. 
Ett oumbärligt tillbehör i alla bilar.

EGENSKAPER
• Tätar mindre hål i däcket. 
• Trycksätter däcket på några sekunder. 
• Kräver ingen demontering.
• Snabb och effektiv.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Slanglösa däck.
• Bilar, husvagnar och motorcyklar.

CRC Flat Tyre Fix tätar ett punkterat däck och fyller det med ej antändlig 
gas på bara några sekunder – den perfekta nödhjälpen för att kunna köra 
till verkstad. En snabb, tillfällig reparation i nödlägen när hjulbyte inte är 
ett realistiskt alternativ. Ett oumbärligt tillbehör i alla bilar.

EGENSKAPER
• Tätar mindre hål i däcket. 
• Trycksätter däcket på några sekunder.
• Kräver ingen demontering.
• Snabb och effektiv.
• Icke brandfarlig.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Slanglösa däck.
• Bilar, husvagnar och motorcyklar.

Ref. 33045150 ml

Ref. 33027300 ml

Ref. 33028500 ml

SPECIALPRODUKTER
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MOTOR STARTER

POLE PROTECT

LEAK FINDER

Ref. 33030

Ref. 33111

Ref. 33112

250 ml

250 ml

250 ml

Har du en motor som är svårstartad i kallt eller fuktigt väder? CRC 
Motor Starter är en startgas som hjälper diesel- och bensinmotorer att 
starta utan att ladda ur startbatteriet. Ett viktigt tillbehör, särskilt under 
vintersäsongen. Starta motorerna!

EGENSKAPER
• Säkerställer snabb och ekonomisk start av alla diesel- och 

bensinmotorer.
• Skonar batteri och motor vid köldstart.
• Sparar tid och pengar.
• Ett viktigt tillbehör, särskilt vintertid. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Motorer i:

• Personbilar. 
• Traktorer. 
• Motorcyklar och mopeder. 
• Motorsågar. 
• Gräsklippare.

En snabbtorkande skyddsspray med iögonfallande blå kulör, som gör det 
lätt att hålla reda på vilka ställen som behandlats. CRC Pole Protect är 
helt vattenavvisande och förebygger sulfatisering av batterianslutningar 
och -poler. Speciell sammansättning som skyddar mot framtida korrosion.

EGENSKAPER
• Bildar en tjock, pastaliknande skyddsfilm. 
• Vattenavvisande.
• Skyddar mot framtida korrosion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Personbilar. 
• Traktorer. 
• Motorcyklar och mopeder. 

Den bästa vattenbaserade gasläcksökaren. CRC Leak Finder indikerar 
gasläckor i rör och trycksatta system snabbt, genom att bilda väl synliga 
bubblor när det appliceras på en läcka.Produkten är helt säker och orsakar 
verken fläckar eller korrosion. Levereras i praktisk sprayförpackning som 
kan användas i alla positioner.

EGENSKAPER
• Kan användas för alla slags gaser: naturgas, gasol, köldmedia, 

tryckluft, butan, propan, kväve, acetylen, koldioxid …
• Oskadlig för metall och plast.
• Enkel att applicera.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Gasoldrivna motorer. 
• Kyl- och luftkonditioneringsanläggningar.
• Rör och ventiler. 
• Skruvkopplingar. 
• Kompressorer. 
• Gasolgrillar.
• Terassvärmare.
• Cykeldäck.

SPECIALPRODUKTER
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BELT SPRAY

ICE OFF

EXHAUST REPAIR GUM

Ref. 33018

Ref. 33117

250 ml

200 g

CRC Belt Spray är en remspray som förhindrar slirning. Passar såväl 
flat- som rund- och kilremmar och har mycket god vidhäftning på alla 
remmaterial. Produkten bildar en klibbig, stabil, vattenavvisande och icke 
torkande beläggning som ger extra friktion och gör remmen mer effektiv.

EGENSKAPER
• Hindrar flat-. rund- och kilremmar från att slira.
• God vidhäftning på alla remmaterial. 
• Ökar remtransmissioners verkningsgrad.
• Reducerar gnissel orsakat av slirande remmar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Hindrar slirning hos flat-, rund- och kilremmar av gummi, läder, textil, 
plast och andra material i:

• Kompressorer.
• Pumpar.
• Generatorer.
• Fläktar.
• Motorer. 

CRC Ice Off är en snabb och effektiv avisningsprodukt för glas- och 
gummiytor. Levereras i praktisk sprayförpackning och kan användas även 
på tjock is. Du behöver inte din isskrapa längre.

EGENSKAPER
• Snabb och effektiv.
• Avlägsnar tunna och tjocka islager.
• Kräver ingen isskrapa.
• Helt oskadlig för vindrutan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Vindrutor.
• Speglar.
• Strålkastare.
• Dörrlister.

CRC Exhaust Repair Gum är en produkt för reparation av mindre hål och 
sprickor i avgassystem, utan demontering och svetsning. Lätt att applicera 
för hand eller med kniv eller spackelspade. Kan spädas med vatten.  Det 
enklaste och smidigaste sättet att reparera avgassystem.

EGENSKAPER
• Härdar över natten.
• Ger gastäta reparationer.
• Dämpar buller.
• Fri från asbest och lösningsmedel.
• Tuff och stryktålig – tål hög temperatur, vatten och vibrationer efter 

härdning.
• Levereras i plåtburk för att vara lätt att hantera.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Avgasrör.
• Ljuddämpare.

SPECIALPRODUKTER

Ref. 33044500 ml
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EXHAUST REPAIR BANDAGE

EXHAUST MOUNTING PASTE

Ref. 33118

Ref. 33119

6 units

150 ml

CRC Exhaust Repair är ett epoxiimpregnerat glasfiberbandage för 
reparation av större hål och sprickor i avgassystem, utan demontering 
och svetsning. Enkelt att använda och dämpar buller. Det enklaste sättet 
att åstadkomma en värmetålig, långlivad och gastät reparation.

EGENSKAPER
• Stoppar farligt avgasläckage från otäta avgassystem.
• Härdar under körning.
• Behöver inte vätas.
• Klarar upp till 400 °C. 
• Helt asbestfri. 
• Levereras med täckfolie för att täcka stora hål och fixeringstråd för 

att hålla bandaget på plats under bindning och härdning.
• Avgasrör. 
• Ljuddämpare. 

CRC Exhaust Mounting Paste underlättar montering och demontering av 
avgassystemkomponenter. Det är en mjuk, värmetålig pasta som skapar 
tillförlitlig tätning mot kolmonoxid och andra farliga avgasbeståndsdelar. 
Levereras i tub för enkel applicering och sparar verkligen tid och pengar 
vid montering och demontering! 

EGENSKAPER
• Expanderar och härdar snabbt vid uppvärmning.
• Monterade skarvar och flänsar kan enkelt tas isär med en bestämd 

knackning.
• Tuff och stryktålig – tål hög temperatur, vatten och vibrationer efter 

härdning.
• Fri från asbest och lösningsmedel. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Insugningsgrenrör. 
• Avgasflänsar. 
• Ljuddämpare.

SPECIALPRODUKTER



ADHESIVES
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FAST GLUE

QUICK FIX

Ref. 33102

Ref. 30710

250 ml

3 g

Ett utmärkt spraylim, perfekt för många olika material. Sprayfunktionen gör 
limmet lätt att applicera, även på vertikala ytor, och ”greppar” omedelbart 
genom att tillåta tryck på fogen redan innan limmet nått fullhärdad 
hållfasthet.

EGENSKAPER
• Gör det enkelt att fästa många olika material.
• Häfttid kortare än 30 sekunder.
• Levereras i praktisk sprayförpackning.
• Ger permanenta limfogar.
• Genomskinlig, gulaktig vätska.
• Fritt från klorerade lösningsmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Lämplig för mattor och golvbeläggningsmaterial.
• För montering av glasfiberarmerad polyester.
• Kan även användas för trä, plast, papper ...

Om du letar efter ett lim för exakt fixering av en mängd olika material och 
som dessutom är enkelt att använda, är det CRC Quick Fix du söker – ett 
universallim för de flesta av dina limfogar. 

EGENSKAPER
• Multifunktionellt cyanoakrylatlim. 
• Enkelt att använda med flaskpip.
• Ger extremt starka fogar.
• Härdar snabbt (20 till 40 sekunder).
• Lättflytande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Lämpligt för en mängd olika material, till exempel metall, gummi, 

glas, trä, keramik, elastomerer ...
• Inte lämpligt för polyeten, polypropen, PTFE (teflon) och silikon.

LIM & TÄTNINGSMEDEL



ADDITIVES
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BIO DIESEL ADDITIVE

DIESEL ADDITIVE

DIESEL ANTI PARAFFINE

DIESEL

DIESEL

DIESEL

200 ml
± 70L

200 ml
± 50L

2000 KM

2000 KM

Ref. 32038

Ref. 32026

Ref. 32027

200 ml

200 ml

200 ml

Förebygger och minskar beläggningar i bränsleinsprutningssys-
temet.
CRC Bio Diesel Additive är speciellt formulerat för att kontrollera 
föroreningar i bränslet. Håller systemet rent. Förebygger kraftförluster 
p.g.a igensatta spridare. Vid regelbunden användning bibehålls prestandan. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Lämplig för alla dieseldrivna fordon såsom bilar, lastbilar och 

traktorer,..
• Även för marinmotorer

Förbättrar förbränningen (cetan-talet) samt smörjer.
Minskar uppbyggnaden av föroreningar. Effektiv mot skumbildning samt 
korrosion samt underlättar vattenseparation. Förebygger kraftförluster 
p.g.a igensatta spridare. Vid regelbunden användning bibehålls prestandan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För alla typer av dieselbränsle

Tillsats för kall väderlek.
Förebygger uppbyggnad av vaxkristaller som kan sätta igen bränslefilter. 
Askfri. Förbättrad viskositetsstabilitet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För alla typer av dieselbränsle

DIESEL • TILLSATSER
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DIESEL SMOKE STOP CAR

DIESEL SMOKE STOP TRUCK

DPF CLEANER

DIESEL

DIESEL

DIESEL

200 ml
± 400L

200 ml
± 50L

5000 KM

10.000 KM

5000 KM

Ref. 32028

Ref. 32433

200 ml

200 ml

Reducerar avgasrök - personbil diesel
Förbättrad prestanda genom rengöring och skydd av hela bränslesystemet.
Kompatibel med katalytisk avgasrening. Minskade utsläpp.Förebygger 
kraftförluster p.g.a igensatta spridare. Förbättrat cetane-tal (som oktan i 
bensin). Mätbar skillnad i beläggningar i förbränningsrum, på insugsventiler 
smat på spridare. Förbättrad bränsle ekonomi. Jämnare tomgång och 
eliminerar “svartrök”. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För alla typer av dieselbränsle.

Reducerar avgasrök - tunga fordon diesel.
Förbättrad prestanda genom rengöring och skydd av hela bränslesystemet.
Kompatibel med katalytisk avgasrening. Minskade utsläpp.Förebygger 
kraftförluster p.g.a igensatta spridare. Förbättrat cetane-tal (som oktan i 
bensin). Mätbar skillnad i beläggningar i förbränningsrum, på insugsventiler 
smat på spridare. Förbättrad bränsle ekonomi. Jämnare tomgång och 
eliminerar “svartrök”. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För alla typer av dieselbränsle.

Rengöring för partikelfilter - diesel - rengör under normal drift.
Stabil under alla körförhållanden. Motståndskraftig mot svavelhaltiga 
bränslen. Orsakar ej vaxuppbyggnad i kall väderlek. Rengör såväl spridare 
som sot i partikelfilter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kan användas i alla dieselmotorer med katalytiska partikelfilter.

TILLSATSER • DIESEL

Ref. 32029200 ml
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INJECTOR CLEANER

FUEL STABILIZER

GASOLINE ADDITIVE

DIESEL & GASOLINE

DIESEL & GASOLINE

GASOLINE

200 ml
± 50L

200 ml
± 70L

5000 KM

2000 KM

Ref. 32032

Ref. 32039

Ref. 32031

200 ml

200 ml

200 ml

Rengöring för spridare/insprutare och bränslesystem i diesel- 
och bensinmotorer.
Förebygger beläggningar som begränsar prestanda och acceleration.
Förebygger vattenemulsioner. Etanol kompatibel (E10).

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• För alla typer av bränsle.

Kontrollerar och förebygger beläggningar som hartser, peroxider 
och korrosion vid lagring av diesel och bensin
Reducerar risken för oxidation i bränslesystem med mässing/bronsdetaljer. 
Kan användas i såväl 2- som 4-taktsmotorer (2-taktare kräver fortsatt 
oljeinblandning)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Produkten är avseed för både diesel och bensin. För 

bensinapplikationer företrädesvis mindre motorer som motorcyklar, 
snöskotrar etc.

Möter kraven för “Premium Diesel”:
• ASTM D2274 - Diesellagring.
• Termiskt testad mot korrosion.
• Korrosionskydd enilgt ASTM D665A och ASTM D665B.
• Vattentålighet enligt ASTM D1094.

Garanterar ett rent bränslesystem.
Förbättrat flöde till förgasare och insprutare. Förhindrar korrosion. 
Rengör insugsventiler. Förbättrad prestanda och underlättar kallstarter. 
Etanol (E10) kompatibel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Alla typer av bensin.

DIESEL & BENSIN • TILLSATSER
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FUEL SYSTEM CLEANER

OCTANE BOOSTER

VALVE CLEANER

GASOLINE

GASOLINE

GASOLINE

200 ml
± 70L5000 KM

Ref. 32042

Ref. 32037

200 ml

200 ml

Omfattande rengöring från tank till förbränningsrum. Mätbara 
skillnader i föroreningar i samtliga delar av bränsle- och 
förbränningsrum. 
Återställer prestanda på äldre motorer. Förbättrar såväl bränsleförbrukning 
som tomgång och varvillighet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla typer av bensin.

Förhöjer oktantalet och smörjer ventiler och ventilsäten.
Fungerar både på nya och äldre motorer. Förhindra ventilslitage/läckage. 
Korrosionskyddande och kompatibel med etanol (E10). En helt unik 
formulering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• En tillsats som förbättrar oktantal samt därmed prestandan 

samtidigt som den skyddar och smörjer.Ventilslitaget (VSR) undviks.

Rengör och förebygger uppbyggnad av föroreningar på ventiler 
och i förbränningsrum.
Optimerar ventilerna öppningsförmåga. Minskar beläggningar med upp till 
10 mg/ventil vid rekommenderat användningsintervall (Test std; M102E IVD 
test). Upp till 43% reduktion av föroreningar vid kontinuerlig behandling.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Alla typer av bensin.

TILLSATSER • GASOLINE

Ref. 32040200 ml
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OIL ADDITIVE

OIL DRIP STOP

MOTOR FLUSH

OIL

OIL

OIL

200 ml
± 5L

200 ml
± 5L

200 ml
± 3L

5000 KM

Ref. 32033

Ref. 32034

Ref. 32030

200 ml

200 ml

200 ml

Förebygger oxidation och korrosion i motoroljor.
För alla typer av motoroljor. Förbättrar smörjegenskaperna under höga 
belastningar. Sänker friktion och reducerar slitage. Inte lämpligt för 
motorcyklar med våt koppling.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För både semisyntetiska och helsyntetiska oljor.

Tätar oljeläckage, reducerar oljeförbrukning och utsläpp.
Kompatibel med alla typer av motorolja. Innehåller viskositetsförbättrare. 
Ett syntetisk tätningsadditiv. Fungerar omgående. Eliminerar kostnader 
och höga arbetskostnader för motorrenovering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För både semisyntetiska och helsyntetiska oljor.

Rengör och löser upp harster, beläggningar och korrosion från 
motordelar.
Används före oljebyte. Högpresterande oljedispersion. Erbjuder excellent 
kontroll av föroreningar som uppstår vid start/stopp. Försäkrar att 
motoroljan når relevanta delar för bästa smörning och kylning. Förstklassig 
smörjning och korrosionskontroll ger maximalt skydd av motor/delar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För både semisyntetiska och helsyntetiska oljor.

OLJA • TILLSATSER
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VALVE LIFTER CLEANER

RADIATOR CLEAN

RADIATOR SEAL

OIL

RADIATOR

RADIATOR

200 ml
± 3L10.000 KM

200 ml
± 12L

Ref. 32432200 ml

Rengör från hartser, oxid och beläggningar på hydrauliska 
ventillyftare för att uppnå maximalt ventilöppning under drift.
Högpresterande oljedispersion. Förebygger beläggningar från start/stopp. 
Förbättrar lyftarna precision och reducerar oljud.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• För både semisyntetiska och helsyntetiska oljor. Ej för 

motorcykelmotorer med våt koppling

Ref. 32036200 ml

Avlägsnar smuts, rost och beläggningar i kylsystemet.
Förhindrar korrosion. Tar snabbt bort alla förekommande föroreningar. 
Säker på alla typer av metall, ger inga fläckar.Kompatibel med de flesta plat- 
och gummidetaljer samt lack. Testa på känsliga material före användning. 
Skyddar metaller och legeringar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För kylsystem på förbränningsmotorer

Tätning av mindre kylvattenläckage.
Förhindra korrosion. Kompatibel med vanliga kylmedia. Utmärkta 
tätningsegenskaper. Icke korrosiv. Säker på alla metallytor, fläckar inte. 
Kompatibel med de flesta plast- och gummidetaljer samt lack. Testa på 
känsliga material före användning. Skyddar metall/legeringar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• För kylsystem på förbränningsmotorer(ej lämplig i kylsystem med 

filterenhet.)

TILLSATSER • OLJA / RADIATOR

Ref. 32035200 ml
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www.crc.euKOLLA IN VÅRA NYA FILMER!

NU KAN NI HITTA CRC INDUSTRIES 
EUROPE PÅ YOUTUBE!

Sök efter CRC Industries Europe på Youtube och 
du kommer att kunna se alla våra nya animerade 
produktfilmer! Prenumerera på kanalen och du kommer 
automatiskt att få uppdateringar om nya filmer!

Or find our movies on the website!

• Gå till www.crc.eu
• Klicka på videos
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Ref. 91101081

Ref. 91101088

Ref. 91101089

Ref. 91101090

Displaymaterial
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Anteckningar
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Label Remover .......................................................18

Leak Finder .............................................................31

Leather Clean & Protect ........................................14
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Magic Graphit ........................................................22

Motor Clean ...........................................................11
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Motor Flush ............................................................41

Motor Starter .........................................................31

Multi Clean .............................................................15
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Octane Booster ......................................................40

Oil Additive .............................................................41

Oil Drip Stop ...........................................................41

Paint Stripper .........................................................15

Plastic Clean ...........................................................16

Pole Protect ............................................................31

Power Clean ...........................................................16

Pro Paint .................................................................28

Pro Paint Hi Temp ...................................................28

Quick Fix .................................................................35

Radiator Clean ........................................................42

Radiator Seal ..........................................................42

Rust Off ..................................................................22

Shampoo & Wax ....................................................11

Silicone Spray .........................................................22

Silicone Stift ............................................................23

Silicone Wipes ........................................................23

Super Hand Cleaner ...............................................16

Super Longterm Grease .........................................24

Textile Clean ...........................................................14

Tire Shine ...............................................................12

Valve Cleaner .........................................................40

Valve Lifter Cleaner ................................................42

Wheel Clean ...........................................................12

White Grease .........................................................24

Wipes .....................................................................17

Zinc Primer .............................................................26
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Din CRC Distributör
CRC Industries Sweden AB 
Laxfiskevägen 16
433 38 Partille
Sweden

Tel +46 (0)31 7068480
info@crcind.com

www.crc.eu


