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Historie

CRC Industries er verdens førende inden for produktion 
af specialkemikalier til vedligehold og reparation og 
henvender sig til gør-det-selv segmentet og fagfolk, der 
betjener bilindustrien, tunge lastbiler, marine-, elektriske-, 
industrielle-, hardware og luftfart markeder.

CRC blev grundlagt i 1958 som Corrosion Reaction 
Consultants med et enkelt produkt. I dag sælges 
selskabets produkter i hele verden og CRC driver 12 
faciliteter der producerer mere end 70 millioner aerosol 

produkter hvert år.

CRC er ISO 9001 certificeret og overholder de 
strengeste retningslinjer for kvalitet i alle aspekter af 
forskning, udvikling og produktion.

Mission

Vores mission er at imødekomme behovet for kemiske 
specialprodukter af høj kvalitet, til generel vedligeholdelse 
og til reparationsmarkeder. Ved at opfylde kundernes 
behov, vil vi blive set som branchens leder og opnå en 

rentabilitet og vækst, der placerer os konsekvent på et 
konkurrencedygtigt topniveau.

Kvalitetspolitik

CRC Industries Europe forpligter sig til løbende at 
forbedre værdien af   egne produkter og tjenester. 
Vores mål er at levere kvalitetsprodukter, der opfylder 

eller overstiger kundens krav, mens vi altid opfører os 
retfærdigt og ærligt overfor kunder, leverandører og 
medarbejdere.

Alle udsagn i denne publikation er baseret på håndteringserfaring og/eller laboratorietests. På grund af den brede variation i udstyr og betingelser, og med 
uforudsigelige menneskelige faktorer involveret, anbefaler vi at vores produkter testes på arbejdspladsen inden brug. Alle oplysninger gives i god tro, men 
uden garanti - hverken udtrykt eller underforstået.

Bemærk: Produktsortimentet hos CRC er relateret til lande. Det er muligt at nogle produkter der er opført i kataloget, muligvis ikke er tilgængelige. 
Produktbilleder er ikke bindende. Et faktisk produkt kan være forskelligt fra billede, på grund af overgang til nyt design.
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Automatiske MSDS opdateringer

En tjeneste der tilbydes CRC slutbrugere og distributører, 
som et middel til at automatisere opgaven med at opdatere 
tekniske datablade (TDS) og sikkerhedsdatablade 
(MSDS), ved at reducere byrden på personale, der er 
nødt til at huske, planlægge og gennemføre dette HSE 
krav.

Ved at bruge My CRC, kan slutbrugeren sikre sig 100% 
automatisk ajourføring, når der sker ændringer til 
databladene. Dette uanset om disse skyldes lovændringer 
som risikoklassifikationer eller ændringer i europæisk 
lovgivning. Disse ændringer påvirker ikke produktets 
ydeevne eller tilgængelighed, men i en stærkt reguleret 
industri, er opdateret ajourføring afgørende for at undgå 
retsforfølgning. Den igangværende REACH-lovgivning 
vil påvirke alle processer, distributører og brugere af 
kemikalier i hele Europa, men mange mennesker er 
uvidende om, hvad dette betyder. Brugen af My
CRC sikrer at sådanne ændringer indarbejdes i både 
MSDS og TDS med opdateringer sendt automatisk.

Via CRC´s hjemmeside (www.crcind.com) tilbydes 
en simpel registreringsproces, der giver adgang til det 
komplette CRC produktsortiment og hvor udvælgelse 
af relevante produkter kan finde sted - med modtagelse 
af tilhørende produktopdateringer. Systemet husker 
valget og genererer automatisk en besked på email 
når der sker en signifikant ændring til enten TDS eller 
HMS-databladet, hvilket holder relevant ledelse og 
brugerpersonale opdateret.

En unik service, der sikrer nem ajourføring

• 24/7 online tilgængelighed.
• Fjerner risikoen for at “glemme” at kontrollere for 

opdateringer.
• Sparer tid og er nem at bruge.
• Lovgivningen ændres ofte. Ved du altid når den gør? 

Modtag opdateringerne automatisk i din postkasse.
• Alle oplysninger holdes sikkert.

MY CRC - GUIDELINE
1. Gå til www.crc.eu
2. Klik på My CRC logoet.
3. Vælg linket “Ny bruger”.
4. Udfyld virksomhedens detaljer.
5. Det unikke login-id og adgangskode vil blive sendt til dig.
6. Indtast det modtagne login-id med adgangskode på My CRC.
7. Når du er logget ind, skal du vælge landet fra rullelisten øverst på siden. Den komplette liste over CRC 

produkter vil nu blive vist og ved hjælp af markeringsbokse til højre, vil både MSDS og TDS opdateringer 
kunne vælges.

8. Bekræft venligst dit valg. My CRC opdaterer øjeblikkeligt hvilke felter der er valgt.
9. Når alle produkter af interesse er valgt, skal du bare lukke din internetbrowser - processen er nu færdig.
10. Hvis produktvalg skal ændres, skal du bare logge ind på My CRC og ændre opdateringsindstillingerne 

(klik på My CRC logo for at opdatere e-mail præferencer).
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Pictogrammer

LAVT GWP - Klimavenlig
For at undgå brug og udledning af HFC’er (R134a) er CRC 
stolt over at annoncere deres klimavenlige HFO produkter. 
Det nye Low GWP (Global Warming Potential) ikon vil blive 
vist på alle relevante emballager.

360° spray system
Brug dit CRC-produkt i hvilken som helst ønsket vinkel. Kan 
også bruges på hovedet.

Mere produkt, mindre drivmiddel
Vi respekterer miljøet og hvis det er teknisk muligt, 
fylder vi hovedparten af   vores aerosoler med CO2. 
Ud over miljøaspektet, sikrer dette at du har ± 35% 
mere produkt i emballagen.

Propane/butane
drivmiddel

Aktivt produkt

CO2 drivmiddel
Maximum 5%

Minimum 95%
Aktivt produkt

CLEAN NOZZLE

COVERAGE

SPRAY DISTANCESPRAY MULTILAYERMINIMUM 
TEMPERATURE

SHAKE

SPRAY DIRECTION

DON’T SHAKE PEEL OFFDRYTIME

CLEAN SURFACE

BEST BEFORE

Use every “x” km
For optimal results use your CRC product 
every “X” kilometer.

One can treats ± ‘x’ L fuel /  
oil / coolant



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

Multifunktionsvedligeholdesspray. Løsner rustne dele og muliggør 
øjeblikkelig start af våde motorer. En formel med hurtig indtrængning 
forhindrer fugt og forebygger elektriske defekter. CRC 5-56 beskytter 
også mod korrosion og har rengørende egenskaber.

EGENSKABER
• Midlertidig beskyttelse af metaldele under opbevaring
• Beskytter metaller og legeringer mod korrosion
• Fortrænger og beskytter mod vand og fugt
• Frigør metaldele, som sidder fast på grund af snavs, korrosion eller 

indtørret fedt
• Forlængelsesrør til præcis påføring 
• Et must i alle værktøjskasser

ANVENDELSE
• Fastsiddende og korroderede dele
• Rengøring af plast
• Mod fugt
• Overfladebehandling
• Dørhængsler
• Plastdele
• Møtrikker og bolte
• Rustne dele
• Haveredskaber mm.

En unik nyudviklet formel. Den ikke brændbare multifunktionelle 
vedligeholdelsesspray med samme høje kvalitet og anvendelse som standard 
5-56, men nu med en forbedret og sikrere formel.

EGENSKABER
• Beskytter metaller og legeringer mod korrosion
• Forskyder og forsegler vand og fugt
• Løsner metaldele fastgjort af snavs, korrosion eller tørret fedt
• Renser og smører
• Stopper sivning
• Forlængelsesrør til præcis anvendelse
• Et must i alle værktøjskasser

ANVENDELSE
• Fastsiddende og korroderede dele
• Rengøring af plast
• Fortrænger fugt
• Overfladebehandling
• Dørhængsler
• Møtrikker og bolte
• Haveredskaber mm.

MULTIPURPOSE
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5-56 CLEVER STRAW

Ref. 33025250 ml

Ref. 33026500 ml

En multianvendelig vedligeholdelsesspray med en speciel ny dyse. Tab 
aldrig dit rør igen! Det samme produkt af høj kvalitet som standard 5-56, 
men nu endnu nemmere at anvende med det praktiske Clever Straw.

EGENSKABER
• Midlertidig beskyttelse af metaldele under opbevaring
• Beskytter metaller og legeringer mod korrosion
• Fortrænger og beskytter mod vand og fugt
• Frigør metaldele, som sidder fast på grund af snavs, korrosion eller 

indtørret fedt
• 2-i-1-spraymønster
• Langt forlængelsesrør til mere præcis påføring 
• Et must i alle værktøjskasser

ANVENDELSE
• Fastsiddende og korroderede dele
• Rengøring af plast
• Fortrænger fugt 
• Overfladebehandling
• Dørhængsler
• Plastdele
• Møtrikker og bolte
• Rustne dele
• Haveredskaber mm.

MULTIPURPOSE



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

Rengør og affedter alle typer motorer og får dem til at se nye ud igen. Den 
hurtigtvirkende formel fjerner tjære, olie og fedt fra motorens yderside. 
Spray det blot på, og skyl det af. Den hurtigtvirkende formel sparer dig for 
en masse tid. Vi foreslår, at du beskytter din motor med CRC 5-56 bagefter.

EGENSKABER
• Rengør og affedter alle motorer
• Nemt vasket af med vand
• Let at bruge med praktisk aerosol
• Hurtigtvirkende formel
• Særdeles effektivt

ANVENDELSE
• Alle typer bil- og lastvognsmotorer
• Plæneklippere 
• Havemaskiner

Et kraftigt rengøringsmiddel til alle typer motorer. CRC Motor Clean er 
et vandbaseret affedtningsmiddel, der effektivt fjerner olie, fedt og andre 
urenheder fra motorer og motorkomponenter.

EGENSKABER
• Let at bruge
• Vandbaseret affedtningsmiddel

ANVENDELSE
• Til alle slags motorer.
• Biler, motorcykler, plæneklippere mv.

Denne CRC Shampoo & Wax med blank effekt er det perfekte 
rengøringsmiddel til karrosseri, ruder og paneler. Den giver den sikreste, 
hurtigste og mest effektive rengøring samt et skinnende resultat uden 
striber. CRC Shampoo fås i en praktisk flaske, hvor kapslen har børnesikring

EGENSKABER
• Nem til alle typer rengøring
• Biologisk nedbrydelige tensider
• Økonomisk i brug

ANVENDELSE
• Glas eller metalkarrosseri
• Biler, varevogne, autocamper, lastvogne mv.
• Både
• Motorcykler

Ref. 33032

BILPLEJE • RENSEMIDLER
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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 er et effektivt produkt der beskytter alle slags dæk. Det 
aktive skum giver et funklende resultat. Vask eller aftørring ikke påkrævet. 
Hvis du er på udkig efter en nem og hurtig måde at rengøre dæk på, er 
CRC Tire Shine det bedste produkt til at få dine dæk til at se nye ud igen. 
Det er bestemt, det bedste alt-i-et-dækplejeprodukt, du kan få.

EGENSKABER
• Gennemtrænger og renser gummidækkenes væg
• Tørrer til en klar blank film
• Gør gummi fleksibelt
• Beskytter mod misfarvning og oxidering
• Fungerer ved blot at sprøjte produktet på dækket uden aftørring 

eller vask
• Efterlader en ubevægelig film, der forebygger aflejring af snavs
• Ingen indflydelse på kørsels- og bremseegenskaber, hvis det påføres 

korrekt
• For stor påført mængde vil ikke påvirke lak og hjulenes overflader

ANVENDELSE
• Biler
• Lastbiler
• Gokart
• Busser
• Anbefales ikke til 2-hjulede køretøjer
• Må kun bruges på siden af dækket

CRC Wheel Clean er et hurtigt og effektivt rengøringsmiddel til stålfælge, 
krombelagte fælge og letvægtsmetalfælge, der ikke indeholder syre eller 
opløsningsmidler, som kan beskadige bilen. Dine fælge bliver let rene ved 
brug af dette rengøringsmiddel samt en svamp eller en klud.

EGENSKABER
• Emulgerer bremsestøv
• Ingen tilsætning af syre eller skadelige opløsningsmidler
• Opløser olie og tjære

ANVENDELSE
• Til alle stålfælge, krombelagte fælge og letvægtsmetalfælge

Et meget effektivt, biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel til bilen og 
alle typer glas, der hurtigt fjerner fedtede pletter, tjære og insekter. Kan 
anvendes til mange formål: vinduer, forlygter og kofangere. Skumformen 
giver produktet mere tid til at opløse snavset.

EGENSKABER
• Biologisk nedbrydeligt
• Fjerner hurtigt urenheder
• Effektivt, stabilt skum
• Efterlader ingen film
• Skinnende finish
• Sikrer et bedre udsyn

ANVENDELSE
• Bilruder
• Ruder både indvendigt og udvendigt
• Spejle
• Forlygter

RENSEMIDLER • BILPLEJE 
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COCKPIT MATT

COCKPIT SHINE

GLASS CLEAN CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33031

Ref. 33008

500 ml

250 ml

Effektiv rengøringsmiddel, der er let at bruge, til alle typer glas og/eller 
spejle i bilen og hjemmet. Det flydende middel er udviklet til hurtigt at 
opløse alle former for snavs, trafikfilm og insektrester.

EGENSKABER
• Fjerner insektrester
• Fjerner snavs og trafikfilm
• Velegnet til alle glasflader 
• Forhindrer, at glasset eller spejlet tilsmudses igen

ANVENDELSE
• Alle forruder, både ind- og udvendigt
• Bilens forlygter
• Alle typer spejle og glas

CRC Cockpit Matt, rengør og renoverer alle typer plast og gummi i bilens 
interiør. Under rengøringen (af instrumentpanelet) efterlader produktet 
en vandbestandig, klar og skinnende film, der ikke giver pletter, for at 
beskytte bilens interiør mod, at farverne falmer, eller delene bliver hårde 
som følge af ozon, UV-stråler og ilt. Produktet renoverer simpelthen bilens 
instrumentpanel på blot nogle sekunder.

EGENSKABER
• Rengør og beskytter
• Efterlader en vandbestandig film
• Renoverer bilens interiør
• Fjerner pletter
• Frisk og behageligt duft
• Beskadiger ikke gummi og plast

ANVENDELSE
• Polerer og pudser instrumentbrædder, kofangere, spoilere, vinyltage 

mv.
• Rengør alle slags plast og gummi
• Må ikke anvendes på rat og gearstang

CRC Cockpit Shine er en tør og ikke-fedtet spray med rengørings- 
og beskyttelsesmiddel til bilens kabine, hovedsagelig til rengøring af 
instrumentpanel, vinyl, plast, gummi, træ og imiteret læder. Overfladen 
er nem at rengøre med en fnugfri klud, vand er ikke påkrævet. 

EGENSKABER
• Tørt og ikke-fedtet middel
• Rengør og beskytter
• Indeholder ikke silikone
• Efterlader en fin duft af appelsin

ANVENDELSE
• Til alle typer plast, gummi, træ, instrumentpaneler, vinyl og imiteret 

læder i biler, lastvogne, både mv.
• Må ikke anvendes på rat og gearstang

250 ml Ref. 33007

BILPLEJE • RENSEMIDLER
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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

Svamp særligt beregnet til rengøring af bilens kabine for renovering af 
plast-, gummi-, vinyl- og træflader. Den tilsatte silikone gør svampen til 
et effektivt værktøj til opfriskning af farver, der efterlader en holdbar, 
antistatisk film på overfladen.  Under rengøringen danner svampen en 
beskyttende barriere, der modvirker, at farven falmer. CRC Cockpit Shine 
Sponge får din bils interiør til at se ud som nyt.

EGENSKABER
• Rengør, polerer og renoverer
• Fjerner pletter og nikotin
• Beskadiger ikke gummi og plast
• Efterlader en antistatisk film
• Nem at bruge uden vand

ANVENDELSE
• Instrumentpaneler
• Spoilere
• Vinyltoppe
• Polstringsdele i vinyl
• Kofangere
• Må ikke anvendes på rat og gearstang

CRC Textile Clean har en specielt skumformel, der fjerner pletter og 
snavs fra polstring, tæpper, stof, vinyl og er læder, perfekt til bilpleje eller 
daglig brug i hjemmet. Dette produkt sikrer, at det rengjorte område 
føles frisk og rent.

EGENSKABER
• Stabil skumformel
• Trænger hurtigt ind
• Let at bruge

ANVENDELSE
• Gulvtæpper
• Stof og polstring
• Sæder
• Loftsindtræk
• Dørpaneler
• mv.

Snavsede lædersæder? CRC Leather Clean er en glimrende rengøringsløsning, 
der får læderet til at se ud som nyt. Det skal blot sprayes på, og snavset 
tørres af med en klud.

EGENSKABER
• Hurtigtvirkende
• Aerosol, der er let anvende
• Beskytter mod fremtidig kontaminering
• Efterlader ingen rester

ANVENDELSE
• Lædersæder i biler, autocampere, både osv.
• Kan også bruges i hjemmet til lædersæder
• Alt lædermateriale

RENSEMIDLER • BILPLEJE 
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MULTI CLEAN

PAINT STRIPPER

BRAKLEEN HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

Ref. 33109250 ml

CRC Brakleen er et kraftigt og særdeles effektivt rengøringsmiddel til 
bremser og bremsekomponenter, og midlet indeholder adskillige aktive 
komponenter.  Rengøringsmidlet fås i en praktisk sprayserie og fjerner 
olie, fedt, trafikfilm og bremsevæske meget hurtigt. Det er sikkert i brug 
på alle metalflader og efterlader ingen rester eller pletter.

EGENSKABER
• Særdeles effektivt
• Hurtig fordampning/hurtig tørring
• Efterlader ingen rester
• Behagelig lugt
• Kan også bruges med bunden opad

ANVENDELSE
• Alle bremse- og koblingsdele
• Sikkert i brug på de fleste gummi- og plastdele (afprøv på sarte 

flader før brug)
• Metalflader og -udstyr

Hvordan bliver du alle typer olie, snavs eller fedt kvit? Med CRC Multi 
Clean! Dette rengøringsmiddel fås i en praktisk triggerflaske og er det 
mest kraftfulde affedtningsmiddel til din bil, båd, hjemmet og meget andet. 

EGENSKABER
• Hurtigtvirkende
• Særdeles effektiv
• Antistatisk effekt

ANVENDELSE
• Kan bruges på alle typer overflader
• Alle udvendige dele af bilen
• Motorcykel
• Både
• Campingvogn
• Hjemme

Hvis du er på udkig efter et produkt, der let fjerner rester af maling, 
pakninger, lim og fastbrændte sodaflejringer fra metalflader, er CRC Paint 
Stripper lige det, du har brug for. Overdreven skraben med ridsende 
værktøj er ikke nødvendigt.

EGENSKABER
• Effektfuld formet
• Kontrolleret fordampning
• Let at bruge på lodrette overflader
• Tidsbesparende

ANVENDELSE
Fjernelse af:

• Pakningsrester
• Kulstofaflejringer
• Kit
• Klæbe- og tætningsmidler
• Maling

Ref. 33005250 ml

Ref. 33004500 ml

KRÆVENDE BRUG • RENSEMIDLER

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 er et højeffektivt håndrensemiddel uden vand, 
der er meget effektivt mod fedt, kulstof og andre urenheder. Det er det 
helt perfekte og hurtigtvirkende håndrensemiddel til dine hænder, uanset 
om du har udendørs eller indendørs arbejde, og der ikke lige er adgang 
til vand. Den antiseptiske sammensætning med lanolin gør den skånsom 
og mild mod huden.

EGENSKABER
• Effektiv fjernelse af alle slags snavs (fedt, maling, blæk mv.)
• Hurtig rengøringsevne
• Kan anvendes uden vand
• Skånsom for huden
• Ingen problemer ved bortskaffelse
• Indeholder naturligt slibende partikler for at fremme 

rengøringseffekten

ANVENDELSE
• Til rengøring af meget snavsede hænder, når der ikke er adgang til 

vand
• Byggepladser
• På farten
• Også perfekt til brug i hjemmet 

CRC Power Clean er et højeffektivt rengøringsmiddel, udviklet til service 
og reparation.  Produktets hurtige og effektive formel rengør og affedter 
øjeblikkeligt alle slags metaldele, maskiner og værktøj.

EGENSKABER
• Hurtigt og effektivt
• Fjerner fedt, olie og snavs
• Brugervenlig og praktisk applikator

ANVENDELSE
• Alle metaldele, maskiner og værktøjer
• Kæder mv.
• ...

CRC Plastic Clean er det mest komplette rengøringsmiddel til alle gummi- 
og plastdele. Det kan både bruges indvendigt og udvendigt på bilen. Dette 
effektive universalrengøringsmiddel fjerner olie, fedt og plastrester og får 
din bil til at se ud som ny igen.

EGENSKABER
• Nem at bruge
• Multifunktionel til al plast

ANVENDELSE
• Kan bruges indendørs og udendørs
• Gummimåtter
• Kofangere
• Hjulkapsler
• Plasthavemøbler osv.

Ref. 33039150 ml

RENSEMIDLER • KRÆVENDE BRUG
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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 er en ikke-brandfarlig væskeblanding under højtryk, 
der fjerner støv og rengør med en kraftig stråle tør, inert gas. Fjerner fnug, 
oxidpartikler og støv i løbet af et par sekunder. Det er det mest effektive 
produkt til rengøring af elektroniske enheder eller databehandlingsudstyr 
og forebygger fejl, nedetid og beskadigelse. 

EGENSKABER
• Perfekt, når flydende rengøringsmidler ikke er en mulighed
• Blæser fnug, oxidpartikler og tørt snavs væk
• Beskadiger ikke plast
• Efterlader ingen rester
• Indeholder ikke fugt 
• Kan også bruges med bunden opad

ANVENDELSE
• Til alle slags elektroniske apparater, databehandlingsudstyr og 

servostyringsmekanismer
• Præcisionsinstrumenter
• Magnetbåndsanordninger
• Kommunikationsudstyr
• Rengøring af kabelforbindelser
• Tastaturer
• Computere

CRC Wipes til alle typer formål, kraftig rengøringseffekt, helt uden brug 
af vand. Servietterne er imprægneret med en effektiv rengørings- og 
efterbehandlingsopløsning, der er effektiv og hård mod urenheder, men 
skånsom mod overfladen og hænderne. Den bedste løsning til hurtig 
fjernelse af olie, fedt, blæk og klæbemidler, når du er på farten.

EGENSKABER
• Brug af vand ikke påkrævet
• Skånsom, men effektiv
• Fladerne er rene og tørre efter en enkelt anvendelse
• Høj absorberingsevne
• Hverken skadelig for brugeren eller miljøet 
• Praktisk til serviceteknikere 

ANVENDELSE
• Alle slags flader: værktøj, bearbejdningsemner mv.
• Fjerner vanskeligt snavs som fx klæbemidler, tætningsrester, asfalt, 

silikone, olie, fedtstoffer, smøremidler og våd maling
• Effektivt for hænder og hud
• Grill- og haveudstyr

Airconditionanlægget har også brug for optimal rengøring, især hvis det 
ikke har været brugt i et stykke tid eller efter en lang vinter.  CRC Airco 
Kleen er let at anvende: Bare et tryk, og du har en frisk dugt i bilen.

EGENSKABER
• Du slipper for besværet med at skille airconditionanlægget ad
• Efterlader en frisk duft og modvirker ubehagelig lugt
• Opfriskningen tager under 15 minutter
• Enestående og ubesværet påføringsmetode med kun ét tryk på 

flasken

ANVENDELSE
• Velegnet til alle typer airconditionanlæg i biler, autocampere og 

lastvogne

Ref. 33019250 ml

KRÆVENDE BRUG / PRÆCISION • RENSEMIDLER
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ELECTRONIC CLEANER PRECISION

PRECISIONLABEL REMOVER

Ref 33108250 ml

Fjerner alle selvklæbende papiretiketter og klistermærker på ingen tid uden 
at efterlade rester. Denne effektive højkvalitetsfjerner til klæbemiddel og 
lim er mest effektivt to minutter efter, at overfladen er gjort våd.

EGENSKABER
• Efterlader ingen rester
• Indeholder ikke CFC og HFC
• Leveres i en praktisk aerosolemballage 
• Tidsbesparende
• Opløser klæbende substanser 

ANVENDELSE
• Till alle selvklæbende papiretiketter på de fleste flader (test på sart 

plast og maling)
• Kontorudstyr, kabler, kasser mv.
• Husholdningsartikler

LABEL REMOVER

Ref. 33010250 ml

CRC Electronic Cleaner er et meget mildt rengøringsmiddel, der fjerner 
lette fingeraftryk og støv fra alle typer forbrugerelektronik. Den giver en 
passende og mild rengøring af sarte komponenter uden risiko for skader. 
Kan bruges på sart plast.

EGENSKABER
• Mild formel
• Fjerner støv og andre lette urenheder
• Hurtigttørrende
• Ikke-korroderende
• Efterlader ingen rester
• Beskadiger ikke almindeligt forekommende plast, gummi og coatings 

ANVENDELSE
• Forbrugerelektronik: lyd, video og hi-fi
• Alarmsystemer 
• Kontakter, sensorer og relæer
• Motorstyring
• Printkort 
• Pc’er og telefoner
• Må ikke anvendes på spændingsførende udstyr

CLEANERS • PRECISION



LUBRICANTS



20   crc.eu

BIKE OIL

CHAIN SPRAY

GUN CARE

OILS

OILS

OILS

Ref. 33110100 ml

CRC Bike Oil er en multifunktionel vedligeholdelsesspray til cykler. Den 
trænger nemt gennem rust og korrosion, fortrænger vand og snavs. Den 
danner endda en glimrende beskyttelsesbarriere mod vand. Det bedste 
vedligeholdelsesprodukt til din cykel.

EGENSKABER
• Beskytter mod korrosion og rust
• Fortrænger vand og fugt
• Får rustne dele til at fungere igen

ANVENDELSE
• Alle bevægelige dele på cyklen
• Vedligeholdelse af cyklen året rundt
• Perfekt til vinteropbevaring

CRC Chain Spray er en vandbestandig smørespray, der beskytter kæder 
fuldstændigt mod korrosion. Den særligt udviklede blanding trænger 
dybt ind i overfladen og danner en holdbar film. Det er et smøremiddel 
af høj kvalitet, der kan bruges under vanskelige forhold med korrosion 
og høj stødbelastning.

EGENSKABER
• Kan ikke vaskes af med hverken koldt eller varmt vand
• Reducerer friktion og slid 
• Reducerer støj og vibration
• Forlænger kædens levetid
• Beskadiger ikke metaller og de fleste typer plast og gummi 
• Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler

ANVENDELSE
• Kædedrev
• Tænder på kædetandhjul, hejseværk og remskiver
• Dørlukkere
• Motorcykelkæder
• Traktorer og haveredskaber

Rengør, smør og beskyt dit skydevåben med CRC Gun Care efter affyring. 
Formlen effektivt trænger ind i våbnet og fjerner krudtslam samt fugt. 
Den sikrer en højere grad af driftssikkerhed ved brug til jagt, sport og 
konkurrencer. Perfekt pleje ved opbevaring uden for sæsonen samt 
beskyttelse.

EGENSKABER
• Trænger hurtigt ind
• Fjerner fugt
• Frigør krudtslam
• Beskytter mod fastsiddende dele og rust
• Nedsætter omkostningerne til vedligeholdelse

ANVENDELSE
• Alle typer skydevåben: rifler, pistoler, håndvåben, haglgeværer, 

sortkrudtspistoler, alarmpistoler mv.

Ref. 33021100 ml

SMØREMIDLER • OLIER

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

En effektiv låsespray, som hurtigt afiser låse. Den komplekse blanding 
afiser og smører hurtigt alle typer låsekomponenter. Den forhindrer også 
enhver lås i at fryse og beskytter mod korrosion.

EGENSKABER
• Forhindrer, at låse fryser
• Opløser is, sne og frost
• Forhindrer korrosion

ANVENDELSE
• Alle typer låse

CRC Lock De-Icer + PTFE er en spray, der er let at bruge til problemfri 
åbning af døre. Den komplekse blanding med PTFE afiser og smører hurtigt 
alle typer låse. Den forhindrer også enhver lås i at fryse og korrodere.

EGENSKABER
• Forhindrer, at låse fryser
• Opløser is, sne og frost
• Forhindrer korrosion
• Ekstra smørekraft

ANVENDELSE
• Alle typer låse

CRC Lock Oil renser og smører alle låse og giver dem en holdbar 
beskyttelse. Efterlader også en tynd film, der beskytter smørepunkter i 
et korroderende miljø. Perfekt til brug i dagligdagen.

EGENSKABER
• Rengør, smører og giver en holdbar beskyttelse af låse
• Forbedrer låsens funktionalitet
• Antikorroderende
• Efterlader en tynd film, der beskytter smørepunkter
• Ikke tilsat silikone

ANVENDELSE
• Alle slags låse hjemme og i bilindustrien
• Til smøring af instrumenter inden for præcisionsmekanik

OLIER • SMØREMIDLER
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MAGIC GRAPHIT

RUST OFF

SILICONE SPRAY

OILS

OILS

OILS

Ref. 33015250 ml

Det mest effektive grafitsmøremiddel til låse. Den tørre formel sikrer, 
at låsen fungerer problemfrit. Let og hurtigt at bruge ved blot at spraye 
ind i nøglehullet. Fuldstændigt vandbestandigt og efterlader ikke klæbrige 
rester, som det er tilfældet med de fleste typer låseolie. Fuldstændigt 
uskadeligt på alle metalflader.

EGENSKABER
• Giver langvarig smøring
• Fremragende vandmodstand
• Kan anvendes inden for et stort temperaturområde
• Giver en meget lav friktionskoefficient
• Smører uden at efterlade klæbrige rester 

ANVENDELSE
• Låse
• Finmekanik

En hurtigtvirkende smøreolie, der trænger ind og bekæmper rust og 
korrosion. Den specielle fomel trænger hurtigt ind i områder, der er 
vanskeligt tilgængelige. Korroderede skruer løsnes let med CRC Rust Off.

EGENSKABER
• Trænger hurtigt ind
• Let til områder, der er vanskeligt tilgængelige
• Løsner metaldele fra rust, korrosion eller fedt
• Efterfølgende solid smøringseffekt
• Indeholder ikke silikone
• Kan anvendes på alle metaller samt de fleste typer plast og gummi

ANVENDELSE
• Fastsiddende og rustne møtrikker og bolte 
• Låse, hængsler og påskruede dele 
• Afmontering af udstyr 
• Korroderede befæstninger
• Ventiler
• Haveredskaber

CRC Silicone Spray er en funktionel spray uden farve, der smører og 
beskytter plast-, gummi- og træflader og får dem til at skinne og se ud 
som nye igen. Den forhindrer også, at gummidele fryser og hærdes. Det 
er en praktisk spray, der hurtigt trænger ind i overfladen, og som kan 
bruges sommer og vinter.

EGENSKABER
• Danner en farveløs og ikke-hærdende film
• Beskytter overfladen
• Trænger hurtigt ind

ANVENDELSE
• Plast, gummi og træ
• Driv- og skydemekanismer af plast
• Præcisionsinstrumenter
• Frostvæske til gummi
• Beskyttelse og vedligeholdelse af gummi
• Lynlås mv.

Ref. 3297515 ml

Ref. 33142500 ml

SMØREMIDLER • OLIER

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

Silikonestift, der er nem at anvende, og som er udviklet til at vedligeholde 
og beskytte gummidele på biler og i hjemmet. Silikoneolien forhindrer, at 
gummidelene fryser om vinteren og tørrer ud om sommeren.

EGENSKABER
• Beskytter mod miljømæssige påvirkninger
• Forhindrer frost om vinteren og udtørring om sommeren
• Let at bruge

ANVENDELSE
• Lister på bilens døre og bagklap 
• Tætninger til ruder 
• Skyderammer til elektriske bilruder 

CRC Silicone Wipes er fnugfri klude af poly-viskose, der fjerner al snavs på 
gummi og forhindrer frost ved bildøren, så den sidder fast. Vådservietterne 
giver en dyb og flot glans til gummi og beskyttelseslister af plast. De leveres 
i en praktisk og lukbar pakke, der er perfekt til at have med på farten.

EGENSKABER
• Fjerner alt snavs, der har samlet sig på gummi
• Forhindrer gummi i at blive hårdt og krakelere
• Forhindrer, at gummiet fryser, så dørene sidder fast
• Giver beskyttelseslister af gummi og plast en flot, dyb glans
• Beskytter gummi og plast mod UV

ANVENDELSE
• Gummi i bildøre
• Gummitætninger i køleskabe, frysere og vaskemaskiner
• Beskyttelseslister af gummi og plast

CRC Copper Paste forhindrer, at mekaniske dele sætter sig fast. Dette 
kobberbaserede kvalitetsklæbemiddel beskytter godt mod slibeskader 
og gør det nemmere at adskille eller samle mekaniske dele. Produktet 
reducerer også friktion og slitage og tåler meget lave og høje temperaturer. 

EGENSKABER
• Modstandsdygtige over for højt tryk og høje temperaturer
• Muliggør let afmontering af gevinddele, pakninger og flanger, selv 

efter lange driftsperioder 
• Gevinddele forbliver i god stand
• Adskillelsesfilm sikrer hensigtsmæssigt frigørelsesadfærd for 

forbindelser med gevind
• Resistent over for varmt og koldt vand
• Blyfri og nikkelfri
• Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler og anvender kulbrinte 

ANVENDELSE
Et effektivt smøremiddel for:

• Bolte, møtrikker, stifter 
• Skrueforbindelser på hydraulisk udstyr 
• Bøsninger, beslag 
• Bremsejusteringsanordninger 
• Tændrør og noter 
• Flanger og flangetætninger
• Skrueforbindelser på udstødningsrør 
• Glidemuffer/aksler

OLIER / PASTAER • SMØREMIDLER
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WHITE GREASE

MULTI GREASE

SUPER LONGTERM GREASE

GREASES

GREASES

GREASES

Ref. 33014250 ml

CRC White Grease sikrer langvarig smøring af alle bevægelige dele på 
bilen og i hjemmet. Det flydende middel sprayes på som olie og stivner 
som fedt. Frem for alt reducerer midlet friktion og slitage og efterlader 
en synlig, hvid vandbestandig film, som beskytter delene mod korrosion.

EGENSKABER
• Praktisk spray, der hverken løber eller drypper
• Beskytter metaller og legeringer
• Indeholder PTFE for ekstra og varig smøring
• Letter samling
• Forhindrer fastsidning

ANVENDELSE 
• Mekaniske dele
• Friktionspunkter
• Garagedøre
• Skydedøre

Ref. 30565100 ml

CRC Multi Grease er litiumsæbebaseret fedt til ekstreme tryk, der sikrer 
rullelejer og glidelejer inden for alle normale hastighedsområder. Fedtets 
formel gør det velegnet til anvendelser, hvor der opstår stødbelastninger 
og vibrationer. Det beskytter godt mod korrosion og kan modstå særdeles 
høje tryk.

EGENSKABER
• God oxideringsstabilitet 
• Høj trykbestandighed 
• Vandbestandig 
• God beskyttelse mod korrosion 
• Klæber godt 
• Multifunktionel

ANVENDELSE
• Rullelejer 
• Skydelejer 
• Haveredskaber

CRC Super Longterm Grease er litiumbaseret fedt til ekstreme tryk. 
Fedtet smører alle rullende elementer og glidelejer, der udsættes for 
ekstrem, mekanisk belastning. Dette kvalitetssmøremiddel forhindrer 
friktionsslitage og beskytter mod korrosion.

EGENSKABER
• Vandbestandig
• Beskytter mod korrosion
• Klæber godt
• Danner et holdbart smøremiddelslag

ANVENDELSE
• Rullelejer
• Glidelejer
• Tilkøring af nye og gamle lejer
• Bolte
• Må ikke anvendes på nålelejer

Ref. 30566100 ml

SMØREMIDLER • FEDT
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ZINC PRIMER

GALVA BRITE

GALVANICE ZINC

Ref. 33003

Ref. 33002

Ref. 33001

250 ml

250 ml

250 ml

En primer, der beskytter mod korrosion, og som er velegnet til alle 
metalflader. Nem at male over på under en time med alle slags topcoat 
efter brug af primer. CRC Zinc Primer sikrer en fremragende klæbeevne 
efter den afsluttende coating.

EGENSKABER
• Perfekt til at male over
• Tørrer hurtigt
• Indeholder ikke bly og krom
• Bekæmper rust og besejrer korrosion 
• Produktets lysegrå farve gør det også velegnet til brug under 

topcoatmaling i lyse farver

ANVENDELSE
Alle metalflader, f.eks.:

• Stål og bilkarrosseri 
• Havemaskiner og -redskaber 
• Stålbygningsdele 
• Chassis og rammer 
• Svejsesømme, spotsvejsning mv. 

CRC Galva Brite er spraymaling med antikorrosionsegenskaber til 
opfriskning, der beskytter og kan anvendes på alle metalflader. Du kan 
forvente et skinnende aluminiumslook på det belagte område, der med 
tiden vil ligne galvaniseret stål.

EGENSKABER
• God klæbeevne på metalflader
• Forhindrer rust og skaller ikke af
• Indeholder ikke bly og krom 
• Fremragende kombination af zinkpigment og aluminiumspulver 
• Fleksibel, beskyttende film 
• Blankt og skinnende udseende

ANVENDELSE
Alle stål- og metalflader, f.eks:

• Hegn og porte 
• Hjemme-, have- og landbrugsudstyr 
• Chassiser på trailere og campingvogne 
• Gelændere 
• Svejsesømme 
• Flaskegasbeholdere 

Hvis du er på udkig efter et produkt, der besejrer korrosion og bekæmper 
rust, er CRC Galvanice Zinc en coating med høj ydeevne og et højt 
indhold af zink, der ligeledes er fremragende som primer til opfriskning 
af beskadigede galvaniserede overflader.

EGENSKABER
• Tillader punktsvejsning
• Ingen klorholdige opløsningsmidler
• Fremragende korrosionsbestandighed 
• Nem påføring af en farvet topcoat efter brug
• Fremragende klæbeevne på metaller

ANVENDELSE 
• Velegnet til alle ståloverflader, f.eks. biler, trailere, campingvogne, 

skibe og stålkonstruktioner
• Påfør om muligt en topcoat efterfølgende

RUSTBESKYTTELSESPRODUKTER
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PRO PAINT

PRO PAINT HI TEMP

En universal lak af høj kvalitet til behandlede og ubehandlede overflader. 
CRC Pro Paint Hi Temp tørrer hurtigt og kan bruges på flere overflader. 
Modstår høje temperaturer.

EGENSKABER
• Tørrer hurtigt
• Fremragende dækkeevne
• Holdbar glans
• God vejrbestandighed og UV-modstandsdygtighed
• Modstår ridsning og slitage som følge af øget hårdhed 

ANVENDELSE
• Træ
• Plast
• Udstyr til hjemmet og fritidsaktiviteter
• Bilfælge
• Postkasser

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

En lak af høj kvalitet til både behandlede og ubehandlede overflader. Den 
tørrer hurtigt og modstår høje temperaturer.

EGENSKABER
• Hurtig tørring
• Fremragende skjuleevne
• Langsigtet beskyttelse
• Modstår op til 500 ° C efter fuld hærdning

ANVENDELSE
• Udstødninger
• Grill
• Ildsteder Ref. 33133Hi Temp Aluminium

Ref. 33132Hi Temp Black

500 ml

500 ml

Ref. 33134Red Primer 500 ml

Ref. 33022Grey Primer 500 ml

MALING

Bemærk: Farveområdet kan se anderledes ud på det virkelige produkt, end det du ser i brochuren.
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BIKE FIX

FIX

FLAT TIRE FIX (NF)

Ref. 33098500 ml

CRC Bike Fix er en nem og hurtig løsning til lukning og oppumpning af 
cykel- og knallertdæk uden hjulskift. Produktet pumper dæk op på få 
sekunder og er perfekt til den korte køretur til værkstedet for service 
og udskiftning.

EGENSKABER
• Hurtig og nem løsning
• Danner en stabil og holdbar film på dækkets inderside
• Let at bruge uden tilsmudsning

ANVENDELSE
• Til alle dæk uden slanger
• Cykler og knallerter

CRC Fix er udviklet til at lukke huller i dæk og pumpe dem op som en 
hurtig og midlertidig løsning til nødsituationer, hvor det er uhensigtsmæssigt 
at skulle skifte et hjul med fladt dæk. Virker på få sekunder og efterlader 
en gummifilm på dækkets indvendige side, der lukker hullet. Bør findes 
i alle biler.

EGENSKABER
• Lukker små huller i dækket 
• Pumper dækket op på få sekunder 
• Afmontering ikke nødvendigt
• Hurtigt og effektivt

ANVENDELSE
• Dæk uden slange
• Biler, autocampere og motorcykler

CRC Flat Tyre Fix lukker hullet i et fladt dæk og pumper dækket op med 
ikke-brændbar gas på få sekunder, perfekt til en kort køretur til værkstedet. 
En hurtig og midlertidig løsning til nødsituationer, hvor hjulskifte er 
uhensigtsmæssigt. Bør findes i alle biler.

EGENSKABER
• Lukker små huller i dækket 
• Pumper dækket op på få sekunder
• Afmontering ikke nødvendigt
• Hurtigt og effektivt
• Ikke-brændbar

ANVENDELSE
• Dæk uden slange
• Biler, autocampere og motorcykler

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 problemer med at starte motoren ved lave temperaturer og 
under fugtige forhold? CRC Motor Starter sikrer øjeblikkelig koldstart 
af alle diesel- og benzinmotorer, hvorved du undgår at aflade batteriet. 
Et uundværligt værktøj, især i koldt vejr. Få gang i motorerne, de herrer.

EGENSKABER
• Sikrer hurtig start af alle diesel- og benzinmotorer
• Giver mindre belastning af batteriet og motoren under koldstart
• Sparer tid og penge
• Et uundværligt værktøj, især om vinteren 

ANVENDELSE
Motorer på:

• Biler 
• Traktorer 
• Motorcykler og knallerter 
• Kædesave 
• Plæneklippere

En hurtigttørrende spray med beskyttende effekt og en fremtrædende 
blå farve, der gør det nemt at kontrollere påføringspunkterne. CRC Pole 
Protect er fuldstændigt vandbestandig og forhindrer sulfatering af stik og 
poler. Indeholder en særlig formel, der beskytter mod fremtidig korrosion.

EGENSKABER
• Danner en tyk, pastalignende beskyttelsesfilm 
• Vandbestandig
• Beskytter mod fremtidig korrosion

ANVENDELSE
• Batteripoler i biler
• Ubeskyttede push-pull-stik 
• Fjederbelastede kontakter på skydedøre og tredje/femte dør i 

personbiler

Den bedste vandbaserede gaslækagedetektor. CRC Leak Finder lokaliserer 
gaslækager i rør og trykbelastede systemer ved at danne meget synlige 
bobler ved anvendelse på alle typer lækager. Det er et ikke-korroderende 
og sikkert produkt, der ikke pletter, i en praktisk aerosolspray, perfekt 
til brug i alle retninger.

EGENSKABER
• Til alle typer gas: naturgas, LPG, kølemidler, komprimeret luft, 

butan, propan, nitrogen, acetylen, kuldioxid mv.
• Beskadiger ikke metaller og plast
• Nem anvendelse

ANVENDELSE
• Motorer, der kører på LPG 
• Køleenheder og airconditionanlæg
• Rør og ventiler 
• Skrueforbindelser 
• Kompressorer 
• Gasgrill
• Terrassevarmere
• Cykeldæk

SPECIALPRODUKTER
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BELT SPRAY

ICE OFF

EXHAUST REPAIR GUM

Ref. 33018

Ref. 33117

250 ml

200 g

CRC Belt Spray forhindrer glidning på flade og runde remme samt 
kileremme og klæber på alle typer remmateriale. Den praktiske aerosol 
danner en tyktflydende, vandbestandig og stabil film, der ikke tørrer ind, 
og som giver ekstra trækkraft og gør remmene mere effektive.

EGENSKABER
• Forhindrer remslip på flade og runde remme samt kileremme
• Kraftig klæbeevne på alle typer remmateriale 
• Forbedrer transmissionens effektivitet
• Forhindrer knirken som følgende af remslip

ANVENDELSE
Eliminerer remslip på flade og runde remme samt kileremme fremstillet 
af gummi, læder, tekstiler, plast, der anvendes i:

• Kompressorer 
• Pumper 
• Generatorer 
• Blæsere 
• El-motorer 

CRC Ice Off er et hurtigt og effektivt afisningsprodukt til alle glasflader 
samt gummi. Den praktiske spray kan endda bruges på tykke islag. Isskraber 
er ikke påkrævet.

EGENSKABER
• Hurtig og effektiv
• Til tynde og tykke islag
• Ikke nødvendigt at skrabe
• Beskadiger ikke forruden

ANVENDELSE
• Forruder
• Spejle
• Forlygter
• Gummilister til døre

CRC Exhaust Repair Gum reparerer hurtigt små huller og revner i 
udstødningssystemer uden svejsning eller adskillelse. Gummiet påføres 
nemt med hånden eller en spartel, selv på vanskeligt tilgængelige steder. 
Det kan også blødgøres med vand. Det er den bedste løsning til fastgørelse 
og reparation af udstødningen.

EGENSKABER
• Hærdes ved tørring natten over
• Giver gassikre reparationer
• Reducerer vedvarende støj
• Fri for asbest og opløsningsmidler
• Kraftigt: kan modstå varme, vand og vibrationer efter hærdning
• Leveres i dåse for nem adgang

ANVENDELSE
• Udstødningsrør
• Lyddæmpere

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 Bandage er en bandage af epoxy-imprægneret 
glasfiber, der reparerer store huller og revner i udstødningssystemer uden 
svejsning eller adskillelse. Bandagen er nem at bruge og reducerer støj. 
Bedre reparation, der også er varmebestandig, holdbar og gastæt, fås ikke.

EGENSKABER
• Forhindrer, at farlige dampe slipper ud af utætte udstødninger
• Stivner under kørslen
• Fugtning ikke påkrævet
• Modstår temperaturer op til 400 °C. 
• Helt asbestfri. 
• Leveres med folieskjold til dækning af store huller og wire til at 

holde bandagen på plads under påklæbningen
• Udstødningsrør 
• Lyddæmpere 

CRC Exhaust Mounting Paste forenkler samling og adskillelse af 
udstødningens komponenter. Det er en glat, varmebestandig pasta, 
der sikrer pålidelig forsegling mod kuliltedampe og andre farlige dampe. 
Produktet leveres i tuber til nem påføring og sparer dig både tid og penge 
under samlingen/adskillelsen.

EGENSKABER
• Udvider sig og stivner hurtigt ved opvarmning
• Monterede samlinger og flanger kan let adskilles med et hårdt slag
• Kan modstå varme, vand og vibrationer efter hærdning
• Fri for asbest og opløsningsmidler. 

ANVENDELSE
• Grenrør 
• Udstødningsflanger
• Lyddæmpere

SPECIALPRODUKTER



ADHESIVES
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FAST GLUE

QUICK FIX

Ref. 33102

Ref. 30710

250 ml

3 g

Et fremragende sprayklæbemiddel, perfekt til mange forskellige underlag. 
Sprayen gør den nem at bruge, selv på lodrette flader og fæstner med 
det samme, så emnet kan presses fast, indtil den fulde hærdningsstyrke 
er opnået.

EGENSKABER
• Let fastgørelse af mange forskellige materialer
• Hæftetid: under 30 sekunder
• Fås på spray, der er nem at anvende
• Giver permanent klæbning
• Klar, ravfarvet væske
• Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler

ANVENDELSE
• Velegnet til tæppe- og gulvbelægningsmaterialer
• Til samling af glasfiberforstærket polyester
• Kan også bruges på træ, plast, papir mv.

Hvis du er på udkig efter et klæbemiddel, der er let at anvende, til 
præcis fastgørelse af en lang række materialer, er CRC Quick Fix 
klæbemiddelløsningen til alle generelle formål.

EGENSKABER
• Multifunktionelt 
• Let at bruge med flaskeformet tube
• Ekstremt kraftig klæbning
• Kort hærdningstid (20 til 40 sekunder)
• Et flydende klæbemiddel

ANVENDELSE
• Velegnet til en bred vifte af materiale (f.eks. metal, plast, gummi, glas, 

træ, keramik, elastomermateriale mv.)
• Ikke egnet til polyethylen, polypropylen, PFTE og silikone

KLÆBEMIDLER



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

Forhindrer og reducerer smuds i brændstofindsprøjtningssystemer.
CRC Bio Diesel Additive er et dieselbrændstofadditiv udviklet med 
revolutionerende nye dieselkemikalier. Holder brændstofsystemet rent. 
Forhindrer strømtab på grund af tilsølede injektorer. Hjælper med at 
genoprette motorens ydeevne ved regelmæssig brug.

ANVENDELSE
• Egnet til at forbedre virkningen af   biodieselolie i biler, lastbiler og 

off-road...
• Motorer og marine motorer

Forbedrer Cetan og smøring. Høj renseevne med reducerede 
aflejringer som resultat.
Et effektivt skum indeholdende korrosionskontrol og evne til at udskille 
vand. Holder brændstofsystemet rent og forhindrer strømtab på grund 
af tilsølede injektorer. Hjælper med at genoprette motorens ydeevne 
ved regelmæssig brug.

ANVENDELSE
• I alle typer diesel

Diesel brændstofadditiv til koldt vejr.
Forhindrer dannelsen af   vokskrystal og tilstopning af dieselfilter. Askefri. 
Forbedring af flow ved lav temperatur. Giver overlegen CFPP og 
hældepunktsniveau. Minimerer behovet for petroleumsfortyndelse.

ANVENDELSE
• I alle typer diesel

DIESEL • ADDITIVER
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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

Anti-røg til dieselmotorer i bil.
Forbedret ydeevne ved at rengøre og beskytte hele brændstofsystemet. 
Kompatibel med katalysatorer. Reducerede emissioner. Holder 
brændstofsystemet rent. Forhindrer strømtab på grund af beskadigede 
injektorer. Forbedrer Cetan rating´en, hvilket også reducerer emissionerne 
og optimerer ydeevnen. Reducerer smuds væsentligt i forbrændingskammer, 
indsugningsventil og indløbsindsprøjtning - dermed betydelig forbedring 
af brændstoføkonomien. Forbedrer drivkraften ved at reducere en 
“snublende, tøvende og ustabil” tomgang. Fjerner den oprindelige sorte 
dieselrøg, der fremkalder skuffende emissionskontrol.

ANVENDELSE
• I alle typer diesel

Anti-røg til dieselmotorer i lastbiler.
Forbedret ydeevne ved at rengøre og beskytte hele brændstofsystemet. 
Kompatibel med katalysatorer. Reducerede emissioner. Holder 
brændstofsystemet rent. Forhindrer strømtab på grund af beskadigede 
injektorer. Forbedrer Cetan rating´en, hvilket også reducerer emissionerne 
og optimerer ydeevnen. Reducerer smuds væsentligt i forbrændingskammer, 
indsugningsventil og indløbsindsprøjtning, dermed betydelig forbedring af 
brændstoføkonomien. Forbedrer drivkraften ved at reducere “snublende, 
tøvende og ustabil” tomgang. Fjerner den oprindelige sorte dieselrøg, der 
fremkalder skuffende emissionskontrol.

ANVENDELSE
• I alle typer diesel

Rensemiddel til diesel Partikelfilter der forbrænder soden under 
normal motordrift.
Fremragende stabilitet under alle kørselsforhold. Modstandsdygtigt over for 
svovlbrændstoffer. Påvirker ikke paraffindannelsen under kolde vejrforhold. 
Renser injektorerne for at reducere fremtidig sod der opbygges i filteret.

ANVENDELSE
• Kan bruges i alle dieselmotorer med katalytisk sodfilter

ADDITIVER • DIESEL

Ref. 32029200 ml



crc.eu   39

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

Renser injektorer og hele brændstofsystemet i diesel- og 
benzinmotorer. 
Forhindrer injektionsforurening, hvilket resulterer i forbedret motorydelse 
og acceleration. Effektiv vandadskillelsesevne. Ethanol (E10) kompatibel. 
Forhindrer strømtab på grund af tilsølede injektorer.

ANVENDELSE 
• I alle typer benzin

Styrer og reducerer dannelsen af  “tyggegummi”, lak og peroxider 
under opbevaring af diesel og benzin.
Reducerer “tyggegummi” og lak i karburator og brændstof systemdele. 
Reducerer oxidering af brændstof, selv når det er i kontakt med bronzedele 
i brændstofsystemet. Giver korrosionsbeskyttelse. Kan bruges i 2 og 4 
cyklusmotorer. I 2-cyklusmotorer tilføjes også den normale 2-cyklus olie 
separat til brændstoffet.

ANVENDELSE
• En brændstofstabilisator egnet til benzin og diesel. Benzinapplikationen 

er primært til små motorer og til længerevarende opbevaring af 
køretøjer.

Kan bruges til at opfylde definitionerne for “Premium Diesel”:
• ASTM D2274 Stabilitet under brændstofopbevaring
• Termisk brændstofstabilitet ved brug af oxidationstesten på 180 

minutter ved 302 ° F
• Korrosionsbeskyttelse ASTM D665A eller ASTM D665B
• Vandtolerance ASTM D1094

Garanterer et rent brændstofsystem.
Effektiv og ideelt brændstofadditiv til karburator og injektionsmotorer.
Beskytter mod korrosion. Førsteklasses ydeevne og rengøring af 
indløbsventil. Forhindrer smuds i brændstofsystemindsprøjtningen og 
indløbsventilaflejringer. Forbedret ydeevne til køretøjet under koldstart. 
Ethanol (E10) kompatibel.

ANVENDELSE 
• I alle typer benzin

DIESEL & BENZIN • ADDITIVER
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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

Grundig rengøring fra tank til forbrænding. Reducerer smuds 
væsentligt i forbrændingskammer, indsugningsventil og 
brændstofindsprøjtning.
Gendanner “som ny” til køretøjer med høje kilometertal. Væsentlig 
forbedring af brændstoføkonomien. Forbedrer ydeevnen. Forbedrer 
drivkraften ved at modvirke “snublende, tøvende og ustabil” tomgang. 
Hjælper til at forbedre accelerationen samt med at genoprette motorens 
ydeevne. Til rensning af brændstofsystemet og forbrændingskammeret i 
1-tank.

ANVENDELSE
• I alle typer benzin

Booster oktan niveauet og giver ekstra smøring til ventilsæderne. 
Dermed forhindres nedgang på ventilsædet ved både gamle og 
nye motorer.
Øget oktantal i blyfri benzin. Maksimal beskyttelse mod nedgang i 
ventilsædet (VSR). Reducerede emissioner. Forbedrer ydeevnen. Hjælper 
til at forbedre accelerationen. Giver korrosionsbeskyttelse. Kompatibel 
med Ethanol (E10). Den unikke formulering giver et væld af fordele for 
både nye og gamle motortyper.

ANVENDELSE
• En “ydeevne” pakke til benzin, der giver optimering af oktan og 

beskyttelse af ventilsædet (VSR).

Rengører og forhindrer smuds opbygget på ventiler og i 
forbrændingskamre.
Optimerer værdien af   en nøjagtig ventiltiming. Ethanol (E10) kompatibel. 
Gennemsnitlige indløbsventilaflejringer <10 mg/ventil ved anbefalet 
behandlingshastighed (Industri standard M102E IVD test). Op til 43% 
rensning af indløbsventil ved konstant brug.

ANVENDELSE 
•  I alle typer benzin

ADDITIVER • 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

Forhindrer oxidering af olie og beskytter mod korrosion.
Til alle typer motorolier. Forbedrer smøring under svære forhold. 
Reducerer indvendig friktion og motor slitage. Bidrager til forlænget 
olieliv og længere serviceintervaller. Forebygger uforholdsmæssig oxidering 
og aldring af olien. Ikke egnet til motorcykelmotorer med en vådkobling.

ANVENDELSE
• Velegnet til halvsyntetiske mineralske og syntetiske motorolier

Stopper motorolieudslip, reducerer olieforbrug og forurening.
Kompatibel med alle motorolietyper. Indeholder en viskositetsforbedrer. 
En syntetisk tætningsadditiv. Fungerer hurtigt. Eliminerer behovet for dyre 
og tidskrævende motoreftersyn.

ANVENDELSE
• Velegnet til halvsyntetiske mineralske og syntetiske motorolier

Fjerner slam,” tyggegummi”, rust og lak fra indvendige motordele. 
(Benzin og diesel) Brug forud for olieskift. Højtydende dispergeringsmiddel. 
Giver fremragende kontrol over motoraflejringer under stop-go forhold. 
Sikrer at motorolien når ind alle steder for god smøring og afkøling. 
Overlegen slidstyring og bærende korrosionskontrol, der giver maksimal 
motorbeskyttelse.

ANVENDELSE
• Velegnet til halvsyntetiske mineralske og syntetiske motorolier

OLIER • ADDITIVER
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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

Renser “tyggegummi”, kulstof og slam ud af de hydrauliske 
ventilløftere, så de kan fungere effektivt og fuldt ydende.
Er et højtydende dispergeringsmiddel, der giver fremragende kontrol 
over motoraflejringer under stop-go forhold. Sikrer optimal funktion af 
de hydrauliske ventilløftere og reducerer støjen herfra.

ANVENDELSE 
• Velegnet til halvsyntetiske mineralske og syntetiske motorolier. Ikke 

egnet til motorcykelmotorer med en vådkobling.

Ref. 32036200 ml

Fjerner slam og rust fra kølesystemet.
Beskytter mod korrosion. Vil hurtigt fjerne mange forskellige typer af 
snavs og forurening. Sikkert at anvende på alle metaloverflader og pletter 
ikke. Sikkert at anvende på de fleste gummi og plastbelægninger. Test på 
følsomme materialer før brug. Beskytter metaller og legeringer.

ANVENDELSE
• Kølesystem på forbrændingsmotorer

Stopper små kølerlækager.
Forhindrer korrosion. Kompatibel med almindelige kølevæsker. Fremragende 
tætningsegenskaber. Ikke ætsende. Sikker at anvende på alle metaloverflader, 
pletter ikke. Sikker at anvende på de fleste gummi og plastbelægninger. 
Test på følsomme materialer før brug. Beskytter metaller og legeringer.

ANVENDELSE
• Kølesystem på forbrændingsmotorer (Ikke til kølekredsløb der har 

en indbygget filterenhed)

ADDITIVER • OLIER / RADIATOR

Ref. 32035200 ml
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www.crc.euTjek vores nye videoer ud

CRC Industries har nu fået egen Youtube kanal!

Søg efter CRC Industries Europe på Youtube og du vil 
kunne se alle vores nye produktvideoer! Tilmeld dig 
kanalen og du vil automatisk modtage opdateringer på 
nye videoer!

Eller find vores videoer på websitet!

• Gå til www.crc.eu
• Klik på videoer
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Ref. 91101081

Ref. 91101088

Ref. 91101089

Ref. 91101090

Displays
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Noter
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5-56 ..........................................................................8

5-56 Clever Straw .....................................................9

5-56 + (NF) ...............................................................8

Airco Kleen .............................................................17

Belt Spray ...............................................................32

Bike Fix ...................................................................30

Bike Oil ...................................................................20

Bio Diesel Additive .................................................37

Brakleen .................................................................15

Chain Spray ............................................................20

Cockpit Matt...........................................................13

Cockpit Shine .........................................................13

Cockpit Shine Sponge ............................................14

Copper Paste ..........................................................23

Diesel Additive .......................................................37

Diesel Anti Paraffine ...............................................37

Diesel Smoke Stop Car ...........................................38

Diesel Smoke Stop Truck ........................................38

DPF Cleaner ............................................................38

Dust Off 360 (NF) ...................................................17

Electronic Cleaner ..................................................18

Exhaust Mounting Paste ........................................33

Exhaust Repair Bandage ........................................33

Exhaust Repair Gum...............................................32

Fast Glue ................................................................35

Fix ...........................................................................30

Flat Tire Fix (NF) .....................................................30

Fuel Stabilizer .........................................................39

Fuel System Cleaner...............................................40

Galva Brite ..............................................................26

Galvanice Zinc ........................................................26

Gasoline Additive ...................................................39

Glass Clean .............................................................12

Glass Clean .............................................................13

Gun Care ................................................................20

Ice Off .....................................................................32

Injector Cleaner .....................................................39

Label remover ........................................................18

Label Remover .......................................................18

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

Leather Clean & Protect ........................................14

Lock De-Icer ...........................................................21

Lock De-Icer + PTFE................................................21

Lock Oil ...................................................................21

Magic Graphit ........................................................22

Motor Clean ...........................................................11

Motor Clean ...........................................................11

Motor Flush ............................................................41

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

Multi Clean .............................................................15

Multi Grease ..........................................................24

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-forhandler
CRC Industries Sweden
Laxfiskevägen 16
433 38 Partille
Sweden

Tel.: +46 31 706 84 80
info@crcind.com

www.crc.eu


