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CRC Industries är en global leverantör av kemiska produkter för industrin fordons- och 
elektroniksegmenten. Företaget består av fyra företagsgrupper med huvudkontor i USA, 
Belgien, Storbritanien och Australien. CRC Industries Europe är ISO 9001-certifierat.

Vi tillverkar och levererar rengöringsmedel, smörjmedel, korrosionsskydd, limmer, 
svetsprodukter, tillsatser, släppmedel och andra specialprodukter.

Vi garanterar att produkterna håller hög kvalitet genom att vi följer stränga riktlinjer inom alla 
delar av forskning, utveckling och produktion. Vi försöker uppfylla dagens strängaste miljö- 
och säkerhetsstandarder. Dessutom utvecklar CRC nya produkter och fortsätter att anpassa 
befintliga produkter för att uppfylla våra kunders behov.

För detaljerad produktinformation, tekniska data och säkerhetsdatablad, v.g. besök vår webbplats: 
www.crcind.com

”SE MED EGNA ÖGON ATT CRC ÄR BÄSTA LÖSNINGEN FÖR DIG!”

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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MY CRC
AUTOMATISKA TDS & MSDS  
UPPDATERINGAR

MY CRC - ANVISNINGAR

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 uppdate-

ringar 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 uppdateringsalternativen (klicka på logotypen My CRC för 

att uppdatera e-postinställningar).

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 produk-
tens 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.crc.se) ger tillgång till hela CRC:s produktsortiment 
där man väljer relevanta produkter - få endast relevanta 
produktuppdateringar skickade till dig. Systemet kommer 
ihåg valet och skickar automatiskt ett e-postmeddelande 
när en viktig ändring görs antingen i det tekniska data-
bladet eller säkerhetsdatabladet, och håller därigenom 
berörd ledningsoch användarpersonal uppdaterad. 
 
En unik tjänst som gör det enkelt att uppfylla lag-
stiftningen!
• 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? Uppdateringar 
skickas automatiskt till din e-postadress.
• All information lagras säkert.
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WWW.CRCIND.COM

KOLLA IN VÅRA NYA ANIMERADE PRODUKT 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!

ELLER HITTA VÅRA ANIMERADE FILMER PÅ VÅR 
WEBSIDA!

• Gå till www.crcind.com
• Klicka på Industri fliken
• Klicka på videos
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360° SPRAY SYSTEM

Minimum 95%
Active product

CO2 propellant
Maximum 5% 

Propane/Butane
propellant

Active product

MER PRODUKT, 
MINDRE FÖRORENINGAR

• Beroende på marknaden, visar aerosolprodukterna antingen 31 
språk per burk eller 8 språk som standard.

• Detta säkerställer att utländska arbetstagare kan använda 
produkterna och förstå riskfraser.

• CRC produkter kan exporteras globalt för internationella 
branscher och slutanvändare.

• Minskar risken för arbetsolyckor eller olämplig användning och 
förbättrar användarsäkerheten.

• Alla MSDS finns i upp till 31 språk på 
www.crcind.com

Vi respekterar miljön och om det är tekniskt möjligt, 
fyller vi de flesta av våra aerosoler med C02. Förutom 
miljöaspekten, har du ± 35% mer produkt..

FLER SPRÅK PÅ FLASKAN
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DEFINITION

Termer som ”ECO”, ”GRÖN” och ”BIO” ...används ofta med hänvisning till olika 

typer av produkter, men har egentligen ingen tydlig och uppenbar innebörd så 

länge som dessa kännetecknande ord inte har en rättsligt bindande definition.

När det gäller kemiska produkter kan korrekta registreringar endast uppnås 

genom att internationellt erkända testlaboratorier analyserar prover.

CRC:S TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

CRC har valt att ansöka om registrering av dessa produkter enligt OECD:s 

testriktlinjer (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Vår investering i hållbar innovation och omtanke om konsumenters hälsa gör 

att CRC nu erbjuder ett komplett sortiment av mycket effektiva produkter 

med låg miljöpåverkan.

Produktsortimentet är för närvarande indelat i två nivåer:

NIVÅ 1

 Lätt bionedbrytbarhet i enlighet med OECD 301B. Produkter som 

uppfyller kraven i denna standard märks med den här logotypen. 

De har även termen ”ECO” i sina namn.

Testmetod för bestämning av bionedbrytbarhet OECD 301B

• En hög koncentration av testmaterialet blandas med en bakterieblandning 

och den fullständiga nedbrytningen inom 28 dagar utvärderas baserat på 

produktionen av CO2. En produkt anses vara lättnedbrytbar när 60 % av 

den teoretiska mängden CO2 produceras inom testperiodens 28 dagar.

• Ett negativt resultat behöver inte innebära att produkten inte bryts ned 

under tillämpliga miljöförhållanden. Det är allmänt vedertaget att produkter 

som har en biologisk nedbrytbarhet på mellan 20 och 60 % anses vara 

potentiellt biologiskt nedbrytbara.

NIVÅ 2

Miljöanpassade produkter.

Varje produkt uppfyller ett antal ekologiska kriterier: 

Alla allmänna kriterier och minst ytterligare tre specifika kriterier 

(se höger kolumn).

ALLMÄNNA KRITERIER (Uteslutande kriterier)

1. Blandningen innehåller inte:

 • Tungmetaller som kvicksilver (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd) med flera, 

kända för sin toxicitet och beständighet i miljön. (Ref. 1)

 • Särskilt farliga ämnen (SVHC). (Ref. 2)

 • Ämnen med en global uppvärmningspotential > 150 så som 

  fluorerade kolväten (HFC). (Ref. 3)

 • Ämnen som omfattas av RoHS. (Ref. 4)

 • Nitriter.

 • Aromatiska kolväten.

 • Klorider och bromider.

 • Fosfater och nonylfenoler i rengöringsmedel.

2. Blandningen får inte klassificeras som ”giftigt eller mycket giftigt för vat-

tenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”.

3. Blandningen får inte klassificeras som ”kan ge allergi vid inandning och 

hudkontakt”.

PRODUKTSPECIFIKA KRITERIER (Inbegripande kriterier)

Varje blandning uppfyller minst tre av de följande kriterierna (beroende på 

produktkategori).

1. Huvudbeståndsdelen är vatten eller innehåller minst 50 % förnybara 

råvaror (ref. 5). För smörjmedel är mängden förnybara råvaror minst 70 %, 

för smörjfetter minst 45 %. (Ref. 6)

2. Blandningen innehåller mindre än 10 % flyktiga organiska ämnen (VOC). 

(Ref. 7)

3. Ekologisk förpackning. (Ref. 8)

4. För produkter angivna som korrosionsskyddande, ha en beständighet mot 

saltdimma på minst 250 timmar. (Ref. 9)

5. Strukturellt betingad nedbrytbarhet enligt OECD 302 C*. (Ref. 10)

6. Lättnedbrytbarhet enligt OECD 301**. (Ref. 11)

7. Uppfyller kriterierna för det europeiska miljömärket EU Ecolabel (se www.

eco-label.com). (Ref. 12)

MILJÖ
MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER

Ref. 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.). Longman Dictionary of Environmental Science, Addison Wesley Longman, Harlow (1998).  Ref. 2. Bilaga XV, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier Ref. 3. Direktiv 2006/40/EG om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon.  Ref. 4. Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.  Ref. 5. Kommissionens beslut 2005/360/EG om 
fastställande av ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till smörjmedel, Bilaga, punkt 5  Ref. 6. Kommissionens 
beslut 2005/360/EG om fastställande av ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till smörjmedel, Bilaga, punkt 
5  Ref. 7. Kommissionens beslut 2005/344/EG om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till allrengöringsmedel och sanitetsrengöringsmedel, Bilaga punkt 8 - Flyktiga 
organiska föreningar med en kokpunkt som understiger 150 °C  Ref. 8. Ekologisk förpackning: Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.  Ref. 9. ASTM B117  Ref. 10. Strukturellt betingad 
nedbrytbarhet (modifierat MITI-test): OECD 302C  Ref. 11. Lättnedbrytbarhet: OECD 301 (A-F)  Ref. 12. Kommissionens beslut 2005/360/EG för smörjmedel - Kommissionens beslut 2005/344/EG för 
rengöringsmedel

*/ ** BIOLOGISK NEDBRYTNING = nedbrytning av kemiska ämnen av levande organismer. Slutresultatet av biologisk nedbrytning är ofta en fullständig omvandling av organiska ämnen till koldioxid och vatten.
* STRUKTURELLT BETINGAD NEDBRYTBARHET (OECD 302): Test utfört under gynnsammare förhållanden för biologisk nedbrytning. Kemikalier som klarar testet för strukturellt betingad 
nedbrytbarhet anses som icke persistenta, även om nedbrytningen av kemikalien i miljön kan vara långsam.
** LÄTTNEDBRYTBARHET (OECD 301): Test utfort under strikta testforhallanden. Kemikalier som visar sig klara testet for lattnedbrytbarhet bryts snabbt ned i vattenreningsverk och i miljon.
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FPS

BESKRIVNING AV NSF

NSF är en förkortning av National Sanitation Foundation och 

grundades 1944 som en icke vinstdrivande och politiskt obero-

ende organisation. NSF International är en global leverantör av 

lösningar för riskhantering inom området hälsa och säkerhet till 

företag, myndigheter och konsumenter. 1999 lanserade NSF det 

frivilliga registreringsprogrammet Nonfood Compounds Registra-

tion Program för att återinföra det tidigare tillståndsprogrammet 

som sköttes av USA:s jordbruksdepartementet (USDA). Produk-

tutvärderingen baseras på granskning av preparatet och etiketten. 

Produkter som uppfyller kraven i förordningarna och riktlinjerna 

får ett registreringsbrev och inkluderas i ”NSF White Book™ 

Listing of Proprietary Substances and Non-food Compounds”.

USDA

USDA (USA:s jordbruksdepartement) ansvarade tidigare för att 

ge tillstånd till användning av icke-livsmedelsprodukter, inklusive 

rengöringsmedel och smörjmedel, inom livsmedelsindustrin. 1999 

återinfördes det tidigare tillståndsprogrammet av NSF Internati-

onal som ett frivilligt registreringsprogram. USDA-kategorier för 

smörjmedel: USDA H1 vid risk för kontakt med livsmedel USDA 

H2 där kontakt med livsmedel inte förekommer.

CRC FPS (livsmedelsgodkänd)

Beroende på användningsområdet är alla FPS-produkter från 

CRC anpassade för användning inom livsmedelsindustrin. Be-

gränsningar kan förekomma för produkter med dubbla märk-

ningar vid användning som ett allmänt rengöringsmedel typ C1.  

Alla FPS-produkter från CRC är NSF-registrerade.

Kontakt med livsmedel

Endast H1-smörjmedel får användas där det finns risk för kontakt 

med livsmedel.

NSF-KATEGORIER

Smörjmedel
Används på utrustning för livsmedelstillverkning som:

- rostskyddande film (borttagning av film innan utrustningen används på nytt)

- släppmedel på packningar eller tätningar för tanklock

- smörjmedel

H1  Smörjmedel för risk för kontakt med livsmedel (i enlighet med FDA 21 CFR, 178.3570).

H2  Smörjmedel som inte kommer i kontakt med livsmedel.

Special
P1 Diverse.

Rengöringsprodukter

Livsmedel och förpackningsmaterial ska tas bort eller skyddas. Sköljning i dricksvatten. Ingen 

märkbar lukt och inga synbara rester.

A1 Allmän användning.

 Allmän rengöring för alla ytor på alla avdelningar.

A7 Metallrengöringsmedel och metallputs för ytor som inte kommer i kontakt med livsmedel 

på alla avdelningar. 

 Lukter ska skingras innan livsmedel och förpackningsmaterial hanteras i området.

A8 Avfettnings-/sotrengöringsmedel för matlagnings- eller rökningsutrustning (följaktligen på 

alla avdelningar).

 Lukter ska skingras innan livsmedel och förpackningsmaterial hanteras i området.

 Rengöringsprodukter för områden där livsmedelstillverkning inte sker.

C1 Användning av rengöringsprodukter på utrustning.

 Sköljning med vatten krävs innan utrustningen skickas tillbaka till livsmedelsberedningen.

Lösningsmedel
K1 Rengöringsmedel och avfettningsmedel för områden där livsmedelstillverkning inte sker.

 Tvättning med tvättmedel + sköljning med vatten krävs innan utrustningen skickas tillbaka 

till livsmedelsberedningen.

K2 Lösningsmedel för rengöring av elektroniska instrument.

 Livsmedel och förpackningsmaterial ska tas bort eller skyddas.

 Lukter ska skingras innan livsmedel och förpackningsmaterial hanteras i området.

K3 Borttagningsmedel för lim och klister för livsmedelsförpackningsmaterial.

 Livsmedel och förpackningsmaterial ska tas bort eller skyddas.

 Tvätt med tvättmedel + sköljning med vatten före återanvändning.

 Lukter ska skingras innan livsmedel och förpackningsmaterial hanteras i området.

LIVSMEDELSGODKÄND
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HACCP
HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

HACCP är ett förebyggande riskinventeringsprogram 
som är utvecklat för företag som sysslar med tillverkning, 
bearbetning, hantering, paketering, distribution och frakt av 
livsmedelsprodukter (från råvaror och förbrukningsvaror 
till färdiga produkter). HACCP är inte en manual, utan ett 
inspektionsprogram som omfattar sju principer:
1. Systematisk inventering av alla potentiella faror/risker.
2. Identifikation av CCP:erna (critical control points): punkter 

i ett skede då risker kan undvikas eller minimeras.
3. Välja kritiska gränser / indikativa värden och tolererade 

avvikelser per CCP.
4. Övervaka CCP:erna.
5. Ta fram korrigerande åtgärder för att öka säkerheten.
6. Ta fram verifikationsrutiner: återkommande inspektioner 

för att säkerställa att HACCP-metoden fungerar på rätt 
sätt.

7. Uppdatera dokumentationssystem: handbok - arkivering.

Bakgrund
HACCP har sina rötter i den amerikanska rymdindustrin: 
utgångna livsmedel kunde inte returneras till fabriken för att 
ersättas av färska varor. Att ett kostsamt projekt eventuellt 
skulle kunna gå fel på grund av matförgiftning skulle vara en 
oacceptabel risk.

Mål
• Att garantera och förbättra livsmedelssäkerheten: Detta 

kräver hög prioritet och uppnås genom att man fastställer 
och kontrollerar de farliga hälsoriskerna inom tillverknings 
och hanteringsprocesserna.

• Minimera riskerna: Det här kontrollprogrammet, som har 
sitt ursprung inom europeiska unionen, är utformat för 
att begränsa de potentiella riskerna för matförgiftning 
(mikrobiologiska, kemiska, fysiska) inom alla områden vid 
livsmedelstillverkning.

• Ta hänsyn till farans frekvens och hur allvarlig den är (risk 
= sannolikhet x effekt).

• Snabbt och effektivt ingripande vid förgiftningsproblem.

Fördelar
• Ett komplett kvalitetsledningssystem.
• HACCP-certifikat: att användas som kvalitetsstandard.
• Tillverkarens åtgärder övervakas på ett strukturerat sätt.
• Fullgoda hygieniska arbetsmetoder.
• Kommersiell fördel: de flesta kunder kräver den här typen 

av kvalitetsprogram för livsmedelssäkerhet.

CRC & HACCP
CRC Industries Europe lanserar ett helt nytt sortiment av 
NSFregistrerade produkter.
• Dessa produkter ska backa upp befintliga HACCP-program 

och hjälpa till att etablera nya HACCP-system.
• Vi kan förse den livsmedelsbearbetande industrin med 

ett komplett sortiment av erforderliga NSF-registrerade 
produkter.

• Vi erbjuder fullständig dokumentation och produktutbildning.
• Den unika färgkodningen som CRC har utvecklat möjliggör 

bättre övervakning av de kritiska kontrollpunkterna i 
produktionsprocessen.
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H1

GREENLIGHT SYSTEM FÖR 
LIVSMEDELSSÄKERHET

• Hjälper dig att FÖREBYGGA 

livsmedelsföroreningar.

• Hjälper företag inom livsmedelsindustrin 

att hantera, utvärdera och kontrollera 

underhållskemikalier.

• En viktig del av företagets HACCP-program 

(faroanalys och kritiska styrpunkter).

• Mer än 25 olika NSF H1-registrerade 

produkter från CRC.

FPS ZONER
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PREVENTION. NOT DETECTION TM.

Noggrant konstruerade för funktion och tillförlitlighet. 
CRC:s integrerade, dubbelriktade sprayhuvud Perma-
Lock® är marknadens säkraste lösning. Välj mellan två 
olika sprayfunktioner: hög precision i ”nedåtläget” och 
ännu bättre räckvidd i ”uppåtläget” tack vare det praktiska, 
fastlåsta röret.

SÄKER FÖRSLUTNING
INTEGRERADE KONSTRUKTIONS-ELEMENT:
• Säkert sprayrör som fästs med låsmekanism
• Praktiskt No-Slip grepp
• Precisionsspraya med behållaren i ”nedåtläge”
• Ännu större precision i ”uppåtläget”
• Praktisk uppsamlare
• Permanent fast förlängningsrör – du kommer inte 

att tappa bort det

Exklusivt från CRC Industries
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DUST FREE DUST CLEANER

PRECISION

HANDRENGÖRING

DAMM-BORTTAGNING

FLYTANDE TVÅL

RENGÖRINGSDUKAR

RENGÖRING AV LÄTTARE FÖRORENINGAR

CONTACT 
CLEANER

Säker på plast: Medel

N.F. PRECISION 
CLEANER

Icke brandfarlig 
Säker på plast: Medel

FLATSCREEN 
CLEANER

Plattskärmar

OXIDE CLEAN 
PLUS

QD-CONTACT 
CLEANER

CONTACT 
CLEANER PLUS

Hög säkerhet Säker på plast: JaSäker på plast: Ja

WIPES IND

För kraftiga föroreningar

SUPER 
HANDCLEANER

För kraftiga föroreningar För kraftiga föroreningar

Icke-brandfarlig Brännbar

MULTI
PURPOSE

CITRUS 
HANDCLEANER

NEW

RENGÖRINGSMEDEL
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KRAFTFULLA
LÖSNINGSMEDELBASERADE

VATTENBASERADE

LABEL OFF 
SUPER

FAST DRY  
DEGREASER

Säker på plast: Medel

INOX WELD 
KLEEN

GRAFFITI 
REMOVER

INK & PAINT  
REMOVER

QUICKLEEN PLUS

På graffitiHög flampunkt Citrus doft

GRAFFITI  
REMOVER

SCALE  
REMOVER

PIPE  
DE-BLOCKER

PAINT & GASKET 
REMOVER

CITRO CLEANER

ECO COLD 
CLEANER

LECTRA  
CLEAN II

FOODKLEEN

INDUSTRIAL  
DEGREASER

Flampunkt: >60 °C 
Torkning: Långsam

Flampunkt: 25 °C 
Torkning: Medel

HEAVY DUTY  
DEGREASER

TRAFFIC  
FILM REMOVER

MULTI SURFACE 
CLEANER

INOX  
KLEEN

ECO FOAM  
CLEANER

ECO COMPLEX 
BLUE

NEW

RENGÖRINGSMEDEL

För pappersetiketter BetpastaTar bort bläck & färg

Avlägsnar färg, bläck etc. Effektivt avkalkningsmedel

Propplösningsmedel

Tar bort färg & pack-
ningar

MiljöanpassadFör kraftiga  
föroreningar

Högkoncentrerat 
alkaliskt avfettningsmedel

Rengöringsmdel 
för fordon

Effektivt rengörings-  
och avfettningsmedel

För lättare 
föroreningar

För kraftiga 
föroreningar

För kraftiga 
föroreningar
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Ref. SIZE

32221 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32459 Aerosol 250 ml

Ref. SIZE

32705 Aerosol 250 ml
32315 Aerosol 400 gr

Ref. SIZE

32689 Aerosol 250 ml

NEW

RENGÖRINGSMEDEL - PRECISION

CRC DUST FREE
Högtrycksrengörare för att avlägsna damm. 
Effektiv högtryckspray med flytande gas. Avlägsnar damm och rengör med en kraftfull stråle av torr inert 
gas. Sprayen förhindrar fel, driftstopp och skador orsakade av mikroskopiska dammpartiklar. Lämnar inga 
rester eller kondensat. Speciellt framtagen för användning på elektrisk eller elektronisk utrustning inom 
livsmedelstillverkning och andra områden.

CRC FLATSCREEN CLEANER
Säker rengöring av alla platta skärmar, LCD eller TFT-skärmar och glas på scanners.
Stabil skumformulering som inte rinner eller droppar. Tar snabbt bort ett stort antal olika typer av smuts 
på pekskärmar och displayer. Lämplig för användning på en bred variation av hårda ytor inom industrien.

CRC DUST CLEANER
Restfri dammborttagning
För användning på elektromekaniska aggregat, elektriska aggregat, elektroniska komponenter, 
kretskort, myntmekanismer och precisionsinstrument . Ren, torr och icke-fet. CRC Gas Duster har inga 
ozonnedbrytande åtgärder.

CRC OXIDE CLEAN PLUS
2 i 1 : Rengörings- och smörjmedel för alla typer av högsäkerhet-kontakter.
Den icke-brandfarlig produkten möjliggör användning även när ytan som skall behandlas står under 
elektrisk spänning. Den penetrerar snabbt och lösgör avlagringar på kontakterna. Smörjer kontaktytorna 
och ger optimalt flöde av elektrisk ström. Mycket säker att använda tack vare dess icke-brännbara 
blandning, eliminerar risken för överslag och 
läckage. Efter avdunstning återställer Oxide 
Clean Plus det elektriska flödet och lämnar en 
skyddande film.

K2

K2
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Ref. SIZE

32671 Aerosol 250 ml
32429 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32662 Aerosol 250 ml
12101 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32704 Aerosol 250 ml
32180 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32685 Aerosol 250 ml

RENGÖRINGSMEDEL - PRECISION

CRC CONTACT CLEANER
Effektiv precisionsrengörare. 
Kontaktrengöringsmedel som inte lämnar rester. För användning på kretskort och elektronisk utrustning. 
Snabbtorkande. Får inte användas på spänningssatt utrustning. Speciellt framtagen för användning på 
elektrisk eller elektronisk utrustning inom livsmedelstillverkning och andra områden.

CRC CONTACT CLEANER PLUS
Rengöring, av-oxidering, smörjning och skydd av elektriska kontakter. 
Säker på plast och gummi. CRC Contact Cleaner Plus ger långvarig smörjning som är säker att använda 
på alla metallytor , de flesta gummimaterial , plaster och beläggningar. Contact Cleaner Plus är icke 
frätande. Den har också en icke ozonnedbrytande verkan. 

CRC QD-CONTACT CLEANER
Snabbtorkande lösningsmedel för lättare föroreningar på elektriska och elektroniska delar. 
Kompatibel även med känsliga plaster. Snabbtorkande blandning av lösningsmedel för rengöring 
av elektronisk utrustning. Ger en precis rengöringsfunktion för känslig elektronik och elektroniska 
komponenter utan risk för dyrbara skador. CRC QD-Contact Cleaner är en stabil, inert 
lösningsmedelbaserad rengörare med hög 
renhet, utformad för användningsområden där 
lösningsmedel med låg flampunkt kan användas 
och där det finns känsliga plaster.

CRC N.F. PRECISION CLEANER
Oantändligt lösningsmedel för lättare föroreningar på elektriska och elektroniska delar. 
En unik, oantändlig precisionsrengörare för rengöring och avfettning av alla typer av elektriska och 
elektroniska komponenter där ett driftstopp är antingen ogenomförbart eller mycket kostsamt. CRC N.F. 
Precision Cleaner är fri från klorerade lösningsmedel, CFC och HCFC; lösningsmedelsbaserad, oantändlig, 
snabbtorkande.

K2
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Ref. SIZE

10227 Aerosol 500 ml
10230 Bulk 5 L
10233 Bulk 20 L
31927 Bulk 200 L

Ref. SIZE

32515 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

10321 Aerosol 500 ml
10325 Bulk 5 L
10326 Bulk 20 L

Ref. SIZE

30449 Aerosol 500 ml
10314 Bulk 5 L
10315 Bulk 20 L
30450 Bulk 200 L

NEW

CRC FAST DRY DEGREASER
Snabbtorkande avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar. Kan användas på de 
flesta plaster.  
Ett mycket snabbtorkande rengöringsmedel med låg flampunkt. Löser upp fett, olja, smörjmedel 
och avlägsnar smutsen från ytan. Avsedd för användningsområden där brandfarliga lösningsmedel 
får användas. Testa före användning på känsliga plaster (t.ex. cellplast, ABS-plast) eller där 
spänningssprickbildning i plasten är ett problem. 
Säkerställ god ventilation vid användning på stora 
ytor.

CRC QUICKLEEN PLUS
Snabbtorkande icke-klorerat rengöringsmedel.
Ett snabbtorkande, kraftfull avfettningsmedel, fritt från klorerade lösningsmedel. Tränger in och skär 
genom smuts, sot och föroreningar för att förbättra kritiska anslutningar och förbättra prestandan. På 
grund av den ökade flampunkt av 29 ° C, är risken för antändning under appliceringen reducerad. Löser 
snabbt fett, olja, smörjmedel, tjära och lim från alla metalldelar, maskiner och verktyg. Tvättar effektiv 
bort föroreningar. Lämnar inga rester, färgar ej och icke-korrosivt för metaller. Säker på de flesta plaster, 
beläggningar och gummin.

CRC INDUSTRIAL DEGREASER
Avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar.
Kraftfullt och snabbdunstande rengöringsmedel med en flampunkt på 25 °C. Avlägsnar fetter, oljor, 
smörjmedel, ohärdade lim och smuts från utrustning, maskiner och metalldelar. Förebygg explosionsrisk 
vid användning på stora ytor eller i vätskebad. Testa på plast före användning.

CRC LECTRA CLEAN II
Avfettningsmedel med hög flampunkt för kraftiga föroreningar på mekaniska delar.
Kraftfullt rengöringsmedel med en flampunkt på över 60 °C för högre säkerhet vid applicering. Den 
förlängda torktiden gör att produkten verkar längre tid och löser upp kraftiga föroreningar. Lämplig för 
användning i vätskebad och ultraljudsbad.

RENGÖRINGSMEDEL - KRAFTFULLA

A8K1
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Ref. SIZE

32436 Aerosol 500 ml
32437 Bulk 5 L

Ref. SIZE

20717 Aerosol 400 ml

Ref. SIZE

32056 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32370 Bulk 5 L

CRC GRAFFITI REMOVER
Tar bort alla spår av färg och bläck. 
Löser upp och lossar oönskad färg och bläck från aerosoler, pennor och märkpennor. Säker att använda 
på de flesta underlag. Testa före applicering i tveksamma fall. Förhindrar att originalytan skadas på grund 
av kraftigt skrapande. Lämnar inga sura eller alkaliska rester som skulle inverka skadligt på betong, cement 
och murbruk.

CRC INK & PAINT REMOVER
Lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för rengöring av bläck, lim rester, PU-skum och färger.
Innehåller icke-klorerade lösningsmedel. Innehåller inga silikoner, ingen frätande produkt, säker att 
använda på alla metallytor, lämnar inga fläckar. Tar bort färg, bläck, lim och PU från nästan alla hårda ytor 
som metall, betong, trä, sten. Använd inte på plaster och gummin.

CRC CITRO CLEANER
Kraftigt rengöringsmedel baserat på naturliga apelsinterpener för säker rengöring av maskiner och 
utrustning under underhållsarbeten.
Ett idealiskt alternativ till traditionella lösningsmedel och högalkaliska rengöringsmedel. Säker på alla 
metallytor och på de flesta gummin, plaster och beläggningar. Tar snabbt bort ett stort antal olika typer av 
smuts och föroreningar. Lämplig för användning 
på en bred variation av hårda ytor inom industrin. 
Trevlig citrusdoft.

CRC PAINT & GASKET REMOVER
Icke klorerade lösningsmedel för att avlägsna packningar, lim och uppbyggda sotrester från alla typer 
av hårda substrat. 
Säker att använda på alla metallytor, lämnar inga fläckar. Löser snabbt och enkelt färger och klotter. 
Lämplig för användning inom industrin.

RENGÖRINGSMEDEL - KRAFTFULLA
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Ref. Size

12056 Aerosol 500 ml
20119 Bulk 5 L

Ref. SIZE

30379 Bulk 2 Kg

Ref. SIZE

31908 Aerosol 500 ml
31914 Bulk 5 L

Ref. SIZE

32668 Aerosol 250 ml
32314 Aerosol 400 ml

RENGÖRINGSMEDEL - KRAFTFULLA

CRC FOODKLEEN
Snabbtorkande avfettningsmedel för att lösa upp kraftiga föroreningar i anläggningar för 
livsmedelsberedning.
En lösningsmedelsblandning för användning inom livsmedelsindustrin; NSF A8, C1-registrerad. 
Flampunkten är 40 °C för säker applicering. Löser upp fett, olja, smörjmedel och ohärdade lim.

CRC INOX WELD KLEEN
Återställer originalegenskaperna på rostfritt stål efter svetsning.
CRC Inox Weld Kleen är en betpasta som återställer originalegenskaperna på rostfritt stål efter svetsning 
eller värmebehandling. Avfettning, rengöring, betning och passivering av austenitiska och ferrit-austenitiska 
rostfria stål 303, 304, 316, ... ,nickel och aluminium. 
Snabbverkande, mycket effektiv, ekonomisk och 
praktisk att använda.

CRC ECO COLD CLEANER
Biologiskt nedbrytbart, lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel för mekaniska delar.
Snabbtorkande och effektivt rengöringsmedel. Rengör och avfettar alla metalldelar, maskiner och verktyg. 
CRC ECO Cold Cleaner tränger in snabbt och avlägsnar fett, olja och smuts. Biologisk lättnedbrytbar: 
OECD 301B: 62 %.%

CRC LABEL OFF SUPER
Etikettborttagare. 
Blandning av lösningsmedel, fri från CFC och HCFC. Tar bort självhäftande pappersetiketter från de 
flesta ytor på 2-3 minuter (testa på plast före användning). NSF-registrerad som borttagningsmedel för 
lim och klister (NSF K3).

A8C1

K3
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Ref. SIZE

20720 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

10278 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

10286 Handsprayer 750 ml
10282 Bulk 5 L
12127 Bulk 5 L + Sprayer
20123 Bulk 20 L
30431 Bulk 200 L

RENGÖRINGSMEDEL -  
VATTENBASERADE

CRC INOX KLEEN
Vattenbaserat rengöringsskum för avfettning och rengöring av blanka metallytor.
CRC Inox Kleen är NSF A7, C1-registrerad för användning inom livsmedelsindustrin. Den tar bort 
fingeravtryck, vattenmärken, damm och smuts från rostfritt stål. Den lämnar en skyddande, fettfri 
beläggning som bevarar originalskicket och ger metallytor ett långvarigt skydd mot missfärgning 
och smuts. CRC Inox Kleen är också lämplig för aluminium, krom och de flesta plaster (testa före 
användning). 

CRC ECO FOAM CLEANER
Oantändligt och långsamt torkande vattenbaserat rengöringsmedel, lämpligt för att avlägsna kraftiga 
föroreningar på vertikal utrustning för livsmedelstillverkning.
Koncentrerad vattenbaserad avfettning för användning inom livsmedelsindustrin; NSF A1-registrerad. Det 
stabila, droppfria skummet säkerställer längre kontakttid med föroreningarna, framförallt på vertikala ytor. 
Skölj av med vatten efter applicering. Biologiskt lättnedbrytbar enligt OECD 301B: 64 %.

CRC ECO COMPLEX BLUE
Oantändligt och långsamt torkande, vattenbaserat rengöringsmedel för kraftiga 
föroreningar på utrustning för livsmedelsberedning. 
Koncentrerat, vattenbaserat avfettningsmedel för användning inom livsmedelsindustrin; 
NSF A1-registrerad. Utmärkt produkt för användning i vätskebad, högtryckstvättar, 
ultraljuds- och ångtvättsutrustning. Spädes enligt anvisningarna på databladet. Kan användas 
på plast. Skölj av med vatten efter applicering. Biologiskt lättnedbrytbart koncentrat enligt 
OECD 301B: 64 %.

A7

C1

A1

A1
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Ref. SIZE

30030 Bulk 1L

Ref. SIZE

20485 Bulk 5 L

Ref. SIZE

20482 Bulk 5 L

RENGÖRINGSMEDEL -  
VATTENBASERADE

CRC PIPE DE-BLOCKER
Kraftfullt propplösningsmedel.
Vattenbaserad, koncentrerad blandning av kaustiksoda, ytaktiva ämnen och komplexbildare. Högalkalisk, 
tränger igenom tjocka rester av fett och fettrester. Kan användas för förebyggande underhåll. 

Anvisningar: 
Häll koncentratet i avloppet och låt det verka, helst över natten. Skölj med varmt, rinnande vatten.

CRC GRAFFITI REMOVER
Avlägsnar rester av färg, bläck och märkpennor.
Mångsidigt, vattenbaserat rengöringsmedel för att avlägsna vanlig graffiti. Tixotropisk lösning för 
applicering på vertikala ytor. Idealisk för ömtåliga ytor och lämplig på de flesta underlag. 

Anvisningar: 
Applicera direkt på graffitin. På porösa underlag kan en pensel krävas. Låt verka tills graffitin har mjukats 
upp och skölj med vatten. Applicera vid behov 
igen. Testa alltid före användning på plaster, 
ytbeläggningar och lacker.

CRC SCALE REMOVER
Effektivt avkalkningsmedel.
Rengöringsmedel för kalkavlagringar och rost. Återställer och förbättrar ytornas skick. Kan användas på 
de flesta metaller och plaster.

Anvisningar: 
Kan användas i koncentrerad eller utspädd form (upp till 1: 20) beroende på mängden kalk. 
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Ref. SIZE

20486 Bulk 5 L

Ref. SIZE

20487 Bulk 5 L

Ref. SIZE

20488 Bulk 5 L

RENGÖRINGSMEDEL -  
VATTENBASERADE

CRC TRAFFIC FILM REMOVER
Mycket effektivt rengöringsmedel för fordon.
Vattenbaserat rengöringsmedel för att ta bort trafikfilm och allmän smuts. Kan appliceras för hand med 
högtryckstvätt eller automatisk tvättutrustning. Säker för de flesta plaster, målade ytor och bilkarosser.

Anvisningar: 
Kan användas kallt eller varmt. Appliceras i koncentrerad eller utspädd form (1: 20 till 1: 200) beroende 
på smutsighetsgrad. Skölj av med kallt vatten.

CRC HEAVY DUTY DEGREASER
Högkoncentrerat alkaliskt avfettningsmedel.
Högkoncentrerat, vattenbaserat avfettningsmedel. Avlägsnar snabbt olja, fett, silikon och ingrodd smuts. 
Säkert för de flesta plaster, målade och emaljerade ytor.

Anvisningar: 
Kan användas kall eller varm. Appliceras i koncentrerad eller utspädd form (1: 6 till 1: 40) beroende på 
mängden smuts.

CRC MULTI SURFACE CLEANER
Avfettnings- och rengöringsmedel.
Effektivt vattenbaserat avfettnings- och rengöringsmedel för många användningsområden. Säker för de 
flesta plaster, målade och emaljerade ytor. Kan även användas i ultraljudstvättar.

Anvisningar: 
Kan användas kall eller varm. Kan appliceras för hand, med borste eller genom nedsänkning. Appliceras i 
koncentrerad eller utspädd form (1: 6 till 1: 40) 
beroende på mängden smuts.
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Ref. SIZE

30675 Tube 150 ml
30676 Bulk 2,5 L

Ref. SIZE

32321 Bulk 3,8 L

22

RENGÖRINGSMEDEL -  
HANDRENGÖRING

CRC CITRUS HANDCLEANER
Professionell lösningsmedelsfritt handrengöringsmedel med Aloe Vera, jojoba och ett miljövänligt 
slipmedel .
Mild för huden. Fräsch doft. Avlägsnar lätt: smörjmedel, fett, tjära, bromsvätskor och bitumen.

CRC SUPER HANDCLEANER
Handrengöringsmedel för mycket smutsiga händer.
Innehåller förutom milda lösningsmedel och biologiskt 
nedbrytbara ytaktiva ämnen, även små naturliga 
friktionsbitar. Mycket effektiv på fett, kol och de envisaste 
föroreningar.
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Ref. SIZE

20246 Tub 50 wipes
12006 Bucket 100 wipes

CRC WIPES IND
Extra kraftiga rengöringsdukar för universalbruk. 
Torkar bort olja, fett, färg, bläck och klister från olika underlag. Den sträva sidan av duken avlägsnar 
varsamt men grundligt all smuts. Den mjuka sidan håller effektivt kvar smutsen i duken. 

Rengöringsdukar av strukturerat polymermaterial med mycket hög absorptionsförmåga ger samma 
rengöringskraft som pimpsten, men utan att repa. Mycket effektiv på en mängd olika smutstyper lim, tjära, 
bitumen, hartser, silikonfett , oljor, petrokemi, färger och mer. Rengöringsmedel och handduk tillsammans 
i en praktiskt rengöringsduk. Innehåller hudbalsam för att ersätta naturliga oljor som avlägsnats vid 
rengöring. Ingen förorening från tunga parfymer.

RENGÖRINGSMEDEL -  
WIPES
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SUPERCUT ECO SUPERCUT LUB 21 SUPER TAPPING 
FLUID

SUPER TAPPING 
COMPOUND

SILICONE
IND

SILICONE WIRE  
ROPE LUBE

WOOD GLIDER 3-36

CHAIN LUBE

RUST OFF IND

GLASS BLANK 
RELEASE

SLIDEWAY OIL MULTI OIL HIGH SPEED  
CHAIN OIL

PEN OIL

5-56 + PTFE POWER LUBE ROST FLASH

CHAIN LUBE IND

ECO PEN OIL

SMÖRJMEDEL

SKÄRVÄTSKOR & PASTA
SKÄRANDE BEARBETNING GÄNGNING

OLJOR
PÅ TRÄ FÖR METALL

FÖR WIRARFÖR PLASTFÖR METALL

MULTIPURPOSESPINDLES & SLIDES KEDJOR

MOULD 
RELEASE
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MULTI GREASE

WHITE LITHIUM 
GREASE

SUPER ADHESIVE 
GREASE

LOW TEMP 
GREASE

HIGH SPEED 
GREASE

HI-TEMP 
FOOD GREASE

SILICONE 
GREASE

SPINDLE 
GREASE

HIGH TEMP 
GREASE

SUPER LONGTERM  
GREASE

EXTREME LUBE

FOOD GREASE

SYNTHETIC 
GREASE

ECO MULTI 
GREASE

EP FOOD GREASE

COPPER PASTE

DRY LUBE

ASSEMBLY PASTEGRAPHITE  
ASSEMBLY PASTE 

ALU PASTE

DRY MOLY LUBE

CERAMIC PASTE

DRY LUBE-F

SMÖRJMEDEL

MULTIPURPOSE

TORRSMÖRJMEDEL SMÖRJFETT
METALL &  
PLAST

FOOD PROCESS-
ING AREAS

HÖGT TRYCK
HÖG TEMPERATUR

SMÖRJFETT
HÖG BELASTNING LIM HÖG HASTIGHET SILIKON

BASERAD
SPINDLESLÅG  

TEMPERATUR

HÖGT TRYCK HÖG  
TEMPERATUR

PASTOR
METALL  
BASERAD

CERAMIC BASE-
RAD

ROUGH TREADED 
AND SLIDING STEEL

MONTAGE
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Ref. SIZE

32687 Aerosol 250 ml
32210 Aerosol 400 ml
30353 Bulk 1L
20457 Bulk 5 L
30354 Bulk 20 L

Ref. SIZE

31911 Aerosol 500 ml
31917 Bulk 5 L

SMÖRJMEDEL - SKÄRVÄTSKOR

CRC SUPERCUT
Lättflytande skärvätska för normal metallbearbetning.
Icke-klorerad, högeffektiv skärvätska. Reducerar värme som skapas av friktion, kyler genom att leda bort 
värmen från skärverktyget och avlägsnar spån från bearbetningsområdet. Ger verktyget avsevärt längre 
livslängd och skyddar nybearbetade delar från rost.

CRC ECO SUPERCUT
Biologiskt nedbrytbar skärolja.
Naturlig, rak olja utan klor för skärarbeten i järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller samt aluminium. Kyler 
genom att leda bort värmen från skärverktyget, reducerar värmen som skapas av friktion och avlägsnar 
spån från bearbetningsområdet. Skyddar nybearbetade delar från rost och ökar verktygens livslängd 
avsevärt. Biologiskt lättnedbrytbar enligt OECD 301B: 87 %.
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Ref. SIZE

32686 Aerosol 250 ml
30398 Bulk 1L
20552 Bulk 5 L

Ref. SIZE

30706 Bulk 500 g

Ref. SIZE

20248 Bulk 5 L
30405 Bulk 25 L
30404 Bulk 200 L

Ref. SIZE

32244 Aerosol 400 ml

SMÖRJMEDEL - SKÄRVÄTSKOR

CRC SUPER TAPPING FLUID
Högviskös skärvätska lämplig för de mest krävande skärarbeten.
Icke-klorerad, högeffektiv gängolja. Avsedd för metallbearbetning med höga tryck. Reducerar värmen 
som skapas av friktionen, kyler genom att leda bort värmen från skärverktyget och avlägsnar spån från 
bearbetningsområdet. Ger verktyget avsevärt längre livslängd och skyddar nybearbetade delar från rost.

CRC SUPER TAPPING COMPOUND
Specialskärpasta för metall.
CRC Super Tapping Compound är en användningsklar pasta för metallbearbetning med utmärkt 
vidhäftning och högtrycksegenskaper. Den ger en sammanhållande beläggning beständig mot höga tryck 
mellan skärverktyget och arbetsstycket, vilket säkerställer en utmärkt ytfinish och längre livslängd för 
verktygen.

CRC LUB 21
En halvsyntetisk skärvätska för bearbetning och korrigeringsarbeten i alla typer av metall (stål, 
koppar, aluminium, rostfritt stål etc.).
Vätskan ger verktygen en betydligt längre livslängd och lämnar en överlägsen rostskyddande beläggning 
på de maskinbearbetade delarna. Spånen avlägsnas enklare. CRC LUB 21 har betydligt längre livslängd 
jämfört med traditionella skärvätskor.

CRC  WOOD GLIDER
Förbättrar glidning på obearbetadt trä på arbetsbord av träbearbetningsmaskiner .
En färglös produkt utan silikoner. Producerar en mycket låg friktionskoefficient. Lämplig för alla träslag. 
Säker på alla metallytor, lämnar inga fläckar. Kan användas på plastenheter och glidmekanismer, styrskenor 
och positioneringsbord för alla trä arbetsmaskiner.
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Ref. SIZE

32673 Aerosol 250 ml
10110 Aerosol 500 ml
10114 Bulk 5 L
30362 Bulk 20 L
30364 Bulk 200 L

Ref. SIZE

32648 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

10864 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32703 Aerosol 250 ml
32354 Aerosol 500 ml

SMÖRJMEDEL - OLJOR

CRC 3-36
Tunt smörjmedel med bra genomträngning för allmänt bruk.
En universalolja med utmärkta penetrationsegenskaper. Lämpligt som universalsmörjmedel för enkla 
applikationer. Ger även bra korrosionsskydd för delar som förvaras inomhus.

CRC POWER LUBE
Tunt smörjmedel med PTFE för situationer med frekventa starter.
Överlägset universalsmörjmedel med PTFE. Ger långvarigt skydd mot friktion, slitage och korrosion.

CRC ROST FLASH
Rostlösare med termisk chockeffekt.
När medlet sprayas på ett rostigt fästelement kyls rosten ner (- 40 °C) och spräcks, vilket lämnar små 
sprickor. Den aktiva vätskan tränger in i sprickorna och de fastrostade delarna separeras lätt. CRC Rost 
Flash lossar alla slags gängade delar, gångjärn och gliddelar. Fri från silikon och syror.

CRC 5-56 + PTFE
Mångsidigt smörjmedel för fackmässig användning inom mekaniskt underhåll.
Innehåller PTFE som förbättrar smörjningen under en längre tid i tuffa förhållanden. Fungerar mycket bra 
där frekventa starter, stopp eller skiftande rörelser förekommer. Tränger undan fukt och förebygger elfel. 
Ger gott skydd mot korrosion. Tränger snabbt in och lossar gängade delar som kärvar eller metallytor 
som sitter fast. Rengör och skyddar ytor mot 
föroreningar från maskinbearbetning och 
hantering.

H2
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Ref. SIZE

32635 Aerosol 500 ml
30053 Bulk 5 L

Ref. SIZE

31262 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32688 Aerosol 250 ml
30507 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32606 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

31909 Aerosol 500 ml
31915 Bulk 5 L

SMÖRJMEDEL - OLJOR

CRC SILICONE IND
Syntetisk smörjolja lämplig för drivningar av plast och applikationer med höga temperaturer.
Överlägset syntetiskt smörjmedel med kvalitetssilikon av premiumklass. CRC Industrial Silicone uppvisar 
mycket goda smörj- och temperatur-/viskositetsegenskaper. Minskar friktionen och ljud på delar som inte 
är av metall.

CRC SILICONE
Livsmedelsgodkänd syntetisk smörjolja, lämplig för drivningar av plast och applikationer med höga 
temperaturer. 
Överlägset syntetiskt smörjmedel med kvalitetssilikon av premiumklass. CRC Silicone uppvisar mycket 
goda smörj- och temperatur-/viskositetsegenskaper. NSF H1-registrerad. Minskar friktionen och ljud 
på delar som inte är av metall, inom hela 
livsmedelsindustrin.

CRC RUST OFF IND
En penetrerande olja som snabbt frigör och smörjer kärvande mekanismer.
Tränger snabbt igenom korrosion och jord. Frigör kärvande och rostiga bultar, muttrar och andra 
metallkomponenter. Lämnar ett smörjande MoS2 
film.

CRC PEN OIL
En penetrerande olja som snabbt frigör och smörjer kärvande mekanismer.
Tränger snabbt igenom korrosion och jord. Frigör kärvande och rostiga bultar, muttrar och andra 
metallkomponenter. Speciellt avsedd för användning inom livsmedelsindustrin.

CRC ECO PEN OIL
En penetrerande och biologiskt nedbrytbar olja.
Frigör och smörjer kärvande och rostiga metalldelar (bultar, skruvar etc.). Underlättar isärtagning. 
Tränger enkelt igenom korrosion och smuts. Biologiskt lättnedbrytbar enligt OECD 301B: 89 %.

H1

H1
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Ref. SIZE

32334 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32146 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32605 Aerosol 500 ml
20157 Bulk 5 L

Ref. SIZE

32316 Aerosol 400 ml
30033 Bulk 5 L

SMÖRJMEDEL - OLJOR

CRC WIRE ROPE LUBE
Smörjmedel för tuffa användningsförhållanden.
CRC Gear and Wire Rope Lube är framtaget för skydda och smörja under alla användningsförhållanden. 
Produkten tränger djupt in för invändigt skydd av öppna växlar, vajrar, kuggstångsväxlar, kronhjul och 
kammar samt drivmekanismer för byggbranschen, skeppsvarv, hamnar och sjöfart, stenbrott, tung 
industri, fordonsindustri och tillverkningsindustri.

CRC SLIDEWAY OIL
Lågviskositetsolja för höghastighetsspindlar och glidskenssmörjning.
Låg viskositet, god affinitet för metaller, utmärkt vattenbeständighet, minskar stick/slip problem, hög 
belastningskapacitet, tunn hållbar smörjfilm

Användningsområden:
Styrskenor, justeringsmekanismer, kulleder, 
spindlar, roterande positionsytor.

CRC MULTI OIL
Livsmedelsgodkänd, tunn universalolja för allmänt bruk.
Mycket verksamt och effektivt universalsmörjmedel för användning inom livsmedelsindustrin. CRC 
Multi Oil är NSF H1-registrerat. Har utmärkt penetreringsförmåga och löser upp rost, kalk, smuts och 
korrosion.

CRC CHAIN LUBE
Livsmedelsgodkänt, kraftfullt smörjmedel för drivkedjor och transportörkedjor.
Högeffektivt skumbildande smörjmedel med PTFE. CRC Chain Lube kan användas på o-ringar, är mycket 
motståndskraftig mot bortsköljning med vatten och förhindrar korrosion. Egenskaperna och NSF H1-
registreringen gör produkten till ett utmärkt smörjmedel för kedjor i livsmedelsindustrin.

H1

H1
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Ref. SIZE

32347 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32636 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32512 Aerosol 500 ml

SMÖRJMEDEL - OLJOR

SMÖRJMEDEL - MOULD RELEASE

CRC HIGH SPEED CHAIN OIL
Vattenresistent kedjesmörjmedel.
En speciellt framtagen blandning av högkvalitativa mineral- och syntetoljor, anti-oxidation och 
antiwearadditiver, friktionsmodifierare och klibbighetsmedel. Tränger djupt in mellan kedjans 
komponenter, bildar sedan en vidhäftande, långvarig smörjande film. Utformad även för högt belastade 
snabbgående kedjor som används i korrosiva, högeffekts- och chockbelastningsförhållanden . Motstår 
stänk från varmt och kallt vatten och fäster även 
vid höga varvtal. Minskar friktion, slitage, buller 
och vibrationer. Förlänger kedjans livslängd och är 
O-ringskompatibla. Ofarliga för metaller, de flesta 
plaster och gummin.

CRC CHAIN LUBE IND
Tung smörjolja för kör- och transportkedjor .
Hög prestanda, skummande smörjmedel innehållande PTFE. CRC Chain Lube IND är kompatibel 
med o-ringar, mycket resistent mot vattenstänk och förhindrar korrosion att uppträda. Ett utmärkt 
smörjmedel för kedjor i industriell miljö.

CRC GLASS BLANK RELEASE
Ger en jämn, ren och hållbar beläggning. CRC Glass Blank Release ger en snabb härdande film vid 
rumstemperatur. Förhindrar vidhäftning i formen. Ger en optimal fördelning av massan i hålrummet.
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Ref. SIZE

30520 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32602 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32660 Aerosol 500 ml

SMÖRJMEDEL - TORRA

CRC DRY LUBE
Smörjmedel med PTFE för torrsmörjning och användning på friktionsdelar av plast. 
CRC Dry Lube är en snabbtorkande dispersion av vita, vaxliknande partiklar av polytetrafluoreten 
(PTFE), som lämnar en torr smörjfilm på ytan. Den har enastående anti-klibb och släppegenskaper.  Som 
smörjmedel är den mest effektiv vid låga hastigheter och låg belastning.

CRC DRY LUBE-F
Smörjmedel med PTFE för torrsmörjning och användning på utrustning för livsmedelstillverkning.
Fett- och oljefritt smörjmedel för smörjning av plast-, gummi- och metallytor. Ren, torr och inte 
klibbig. Temperaturbeständig upp till 250 °C. Som smörjmedel är CRC Dry Lube-F effektivast för 
användningsområden med låga hastigheter och låg belastning. Lämplig för användning som smörjmedel 
vid livsmedelstillverkning där det finns risk för 
kontakt med livsmedel. 

CRC DRY MOLY LUBE
Högtrycksbeständig, torr MoS2-film för smörjning av metall mot metall-ytor där våt smörjfilm inte 
tillåts.
Hög temperaturbeständighet. Minskar problem med vidhäftning och glidning. Tränger undan och 
stänger ute vatten och fukt. Allmänt korrosionsskydd. Förhindrar kärvning och nötning. Har mycket låg 
friktionskoefficient.

H1
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Ref. SIZE

30566 Tube 100 ml
30567 Patron 400 g
30568 Bulk 1 kg
30569 Bulk 5 kg

Ref. SIZE

31912 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32317 Aerosol 500 ml
20158 Patron 400 ml
10291 Bulk 1L
30438 Bulk 20 L

Ref. SIZE

32457 Patron 400 g

H1

SMÖRJMEDEL - FETT

CRC MULTI GREASE
Litiumbaserat EP-fett för allmänt bruk.
För användning på alla vanliga rullager.

CRC ECO MULTI GREASE
Biologiskt nedbrytbart universalfett med EP-tillsats.
Utmärkt mekanisk stabilitet och vattenbeständighet som erbjuder bra anti korrosionsegenskaper . Extrema 
tryck och slitageskyddande egenskaper utan giftiga tillsatser. Brett drifttemperatur : - 40 ° C + 150 ° C, 
också anpassat för höghastighetstillämpningar . Produkten är anpassad för lager, leder och allmän smörjning 
(hjullager, rullager, leder och smörjning av 
mekaniska delar, Lantbruk och terrängfordon).

CRC FOOD GREASE
Universalfett för maskiner inom livsmedelsindustrin.
Långtidsverkande smörjning på utrustning för livsmedelsindustrin där det finns risk för kontakt med 
livsmedel. CRC Food Grease är NSF H1-registrerat för livsmedelsindustrin och kan användas på alla delar 
av metall som används i livsmedelsindustrin: gångjärn, ventiler, kedjor, kugghjul, leder etc.

CRC EP FOOD GREASE
Lagerfett med PTFE för maskiner inom livsmedelsindustrin.
-50 °C till +165 °C. Ger långtidsverkande smörjning med beständighet mot högt tryck. NLGI-klass 
2. Skyddar mot korrosion i fuktiga och våta miljöer. Mycket goda egenskaper vid extremt högt tryck. 
Förlänger smörjintervallet och livslängden på komponenter. NSF-registrerat för användning där det finns 
risk för kontakt med livsmedel.

H1
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Ref. SIZE

30570 Tube 100 ml
30572 Patron 400 g
30573 Bulk 1 kg

Ref. SIZE

32889 Patron 400 ml

Ref. SIZE

32144 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

30565 Tube 100 ml
30576 Patron 400 g
30578 Bulk 1 kg

SMÖRJMEDEL - FETT

CRC HIGH TEMP GREASE
Litiumbaserat EP-fett för applikationer med låga hastigheter och hög belastning utsatta för höga 
temperaturer.
-20 °C till +200 °C. Rekommenderas för lager på elmotorer.

CRC HITEMP FOOD GREASE
Temperaturbeständigt lagerfett för maskiner inom livsmedelsindustrin.
-20 °C till +220 °C. Ger långtidsverkande smörjning vid höga temperaturer. NLGIklass 2. Skyddar mot 
korrosion i fuktiga omgivningar. Innehåller PTFE för bättre skydd mot slitage. Förlänger smörjintervallet 
och livslängden på komponenter. Rekommenderas för användning inom livsmedelsindustrin där det finns 
risk för kontakt med livsmedel.

CRC LOW TEMP GREASE
Lagerfett för hög prestanda vid mycket låga temperaturer.
-50 °C till +160 °C. Mycket lågt startmotstånd. Perfekt för mjuka, precisa rörelser. Klarar höga 
belastningar. Utmärkt vattenbeständighet. Dämpar vibrationer. Säker på de flesta plaster, gummimaterial 
och beläggningar. Testa på känsliga eller belastade material före användning.

Användningsområden:
Positioneringssystem, förpacknings smörjmedel, 
lager, järnvägsutrustning, ventiler.

CRC SUPER LONGTERM GREASE (+ MOS2)
Litiumbaserat EP-fett med MoS2 för låga hastigheter och hög belastning. 
Det här smörjfettet behåller sina smörjegenskaper vid högt yttryck och stötbelastningar.

H1
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Ref. SIZE

32142 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

30585 Tube 100 ml
30587 Patron 400 g
30589 Bulk 1 kg

Ref. SIZE

30724 Aerosol 400 ml

Ref. SIZE

32341 Aerosol 500 ml

SMÖRJMEDEL - FETT

CRC HIGH SPEED GREASE
Syntetiskt litiumkomplexfett för mycket höga varvtal, även vid låga temperaturer. Utformad för 
applikationer med höghastighets faktorer. Utmärkt vattenbeständighet. Icke korrosivt. Mycket god 
oxidationsstabilitet. Extremt högt dn-värde. Lågt startmotstånd. Möjligör snabb acceleration. Möjliggör 
snabba reaktionstider. Tillåter uppstart vid extremt låga temperaturer. 

Användningsområden:
Spindel, linjära lager. Slides, fläktar, pumpar, 
justeringsmekanismer.

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Litiumbaserat EP-fett för applikationer med låga hastigheter och hög belastning som ibland utsätts för 
vattenstänk. 
För vibrationer, oscillerande rörelser och stötbelastningar vid utomhusförhållanden. Den utmärka 
vidhäftningsförmågan medger användning på vertikala och hängande applikationer.

CRC SILICONE GREASE
Förseglar ventilsäten och skyddar dem vid höga spänningar.
Möjliggör enkel demontering och håller packningar och förseglingar elastiska. CRC Silicone Grease bildar 
en transparent film som inte hårdnar och eliminera gnissel. Skyddar metall, legeringar, plast och gummi.

CRC SPINDLE GREASE
Fett för långsamma spindlar för kraftöverföring och linjära rullager.
Utmärkt vattenbeständighet och funktionellt över ett brett temperaturområde . Producerar en 
mycket låg friktionskoefficient . Minskar stick och slip problem och ger långvarig smörjning. Rinner eller 
droppar inte. Förhindrar nötning. Hög EP (Extreme Pressure) - och slitage-egenskaper. Kan användas på 
styrskenor, rutschbanor, långsamma spindlar för 
kraftöverföring etc.
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Ref. SIZE

30515 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32603 Aerosol 500 ml
30088 Patron 400 g

Ref. SIZE

32637 Aerosol 500 ml

SMÖRJMEDEL - FETT

CRC WHITE LITHIUM GREASE (+ PTFE)
Litiumkomplex smörjfett med PTFE för låga hastigheter och hög belastning.
Litiumbaserat, vitt smörjfett NLGI klass 2 med hög renhet och avancerade tillsatser inkl. PTFE för 
överlägsen smörjning. CRC White Lithium Grease har en jämn konsistens för bästa möjliga yttäckning.

CRC EXTREME LUBE
Smörjmedel för höga tryck.
Syntetiskt smörjfett NLGI 2, med stor mängd EP-additiv. Mycket stabil och långtidsverkande. Utmärkt 
vattenbeständighet. Fungerar inom ett brett temperaturområde: -40 °C till 180 °C. Ger långtidsverkande 
smörjning. Säker på de flesta plaster, gummimaterial och beläggningar. Innehåller korrosionshämmare. 
Mycket god oxidationsstabilitet. Verkar som en 
olja, sitter som smörjfett.

CRC SYNTHETIC GREASE
Multifunktionellt, syntetiskt, högpresterande fett för allmänt bruk.
Appliceras som en olja och verkar som fett. Utmärkt vattenbeständighet, innehåller en 
korrosionsinhibitor. Funktionell över ett brett temperaturområde . Ger långtidssmörjning med mycket 
god stabilitet mot oxidation. Säker på de flesta gummi, plast och beläggningar.

H1
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Ref. SIZE

32639 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32684 Aerosol 250 ml
32340 Aerosol 500 ml
10690 Tube 100 ml
10699 Bulk 500 g

Ref. SIZE

30344 Tube 100 g
32690 Aerosol 250 ml
32351 Aerosol 500 ml
32322 Bulk 500 g

Ref. SIZE

32604 Aerosol 500 ml
20120 Tin 500 g

Ref. SIZE

32147 Aerosol 500 ml

SMÖRJMEDEL - PASTA

CRC COPPER PASTE
Pasta med kopparpartiklar för kraftiga belastningar vid starter. 
Fungerar även som antikärvmedel. Innehåller mikroskopiskt kopparpulver, antioxidanter och 
antislitagetillsatser. Förhindrar direktkontakt mellan metaller, kärvning, skärning och passningsrost, framför 
allt på glidlager.

CRC CERAMIC PASTE
Keramisk pasta för stora belastningar och höga temperaturer vid starter. 
Fungerar även som antikärvmedel. En keramisk antikärv- och montagepasta för användningstemperaturer 
mellan -40° C och +1 400 °C. Förhindrar direktkontakt mellan metaller som orsakar kärvning, skärning 
och passningsrost vid tunga startförhållanden eller höga temperaturer.

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE (+ MOS2)
Montagepasta med fasta grafitpartiklar och MoS2 för enklare montering och mjuka starter.
Har god vidhäftning på metaller och beständig mot höga tryck och temperaturer.

CRC ASSEMBLY PASTE
Antikärvningspasta för smörjning av bussning, glidytor och små öppna kugghjul.
Förhindrar skador vid start och skyddar under inkörning. Skyddar mot kärvning på gängade komponenter. 
Verksamfrån -30°C till +150°C som smörjmedel, och upp till +1100°C som antikärvmedel. Framtagen 
för användning på platser där risk för kontakt 
med livsmedel föreligger.

CRC ALU PASTE
Hjälper till vid montering av grova gängade delar och glidstålytor
Förebygger kärvning. Klarar höga belastningar. Stöd för extremt långsamma rörelser. Jämnar till ojämna 
ytor. Hög temperaturbeständighet. Smidig 360 ° (inklusive upp och nedvänt läge) sprayventil för 
aerosoler. 
Användningsområden: 
Grova gängor, styrskenor, montering av robusta 
delar, glidytor

H1
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PRODUKT
Min.  

temp. (°C)
Max.  

temp. (°C)
DN 

(mm/min)
DIN  

51 825

CRC Multi Grease -30 130 400.000 KP 2 K-30

CRC Super Longterm Grease -30 130 280.000 KPF 2 K-30

CRC Super Adhesive Grease -30 140 250.000 KP 2 N-30

CRC Low Temp Grease -50 160 400.000 KP 2 P-50

CRC High Temperature Grease -30 200 400.000 KP 2 P-30

CRC High Speed Grease -60 130 1.000.000 KP 2K-60

CRC Food Grease -20 140 500.000 K 2 K-20

CRC EP Food Grease -50 165 400.000 KP 2 P-50

CRC HiTemp Food Grease -20 220 200.000 K 2 U-20

CRC Graphite Assembly Paste -30 650 - -

CRC Alu Paste -25 650 - -

TEKNISK INFORMATION
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EGENSKAPER SOM BESTÄMMER OLJANS ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
• Viskositet  

Ett mått på en vätskas motstånd mot att flyta.
• Viskositetsindex (VI)  

Ett mått på viskositeten i förhållande till temperaturen.
• Flyttemperatur (PP)  

Den lägsta temperaturen vid vilken en vätska fortfarande flyter.
• Filmstyrka 

Ett mått på ett smörjmedels förmåga att vidmakthålla ett skyddade skikt under driftförhållanden 
(belastning).

Mineralolja
(CRC FPS Lub Oil)

PAO-olja
(CRC FPS Lub Oil PAO)

Viskositetsindex (VI) + ++
Åldrande + ++
Pour point (PP) - +++
Slitageskydd + ++

Ref. SIZE

20639 Lub Oil PAO 150 Bulk 5 L
20638 Lub Oil PAO 150 Bulk 20 L
20641 Lub Oil PAO 220 Bulk 5 L
20640 Lub Oil PAO 220 Bulk 20 L
20645 Lub Oil PAO 320 Bulk 5 L
20644 Lub Oil PAO 320 Bulk 20 L

* Consult the equipment manual / specifications to select the correct lubricant viscosity grade (ISO VG).

SMÖRJMEDEL - BULKOLJOR

VÄXELLÅDSOLJOR

Definition av transmission/växellåda
En transmission eller växellåda omvandlar hastigheter och vridmoment från en roterande 
kraftkälla till en annan anordning med hjälp av utväxlingsförhållanden.

Krav på växellådsoljor:
• Termisk stabilitet och oxidationsstabilitet. 
• Kompatibel med olika tätningsmaterial. 
• Skydd mot kraftigt växel- och lagerslitage. 
• Skydd mot höga temperaturer och tryck (EP växellådsoljor). 
• Växel- och lagerrenhet.
• Emulgeringsegenskaper.
• Rost- och korrosionsskydd, speciellt för gulmetallkomponenter.
• Skumdämpningsegenskaper.

Välja en växellådsolja
Syntetiska smörjmedel väljs normalt för utrustning som utsätts för:
• Extremt höga eller låga temperaturer. 
• Frekvent hög belastning.
• Förlängda serviceintervall.
	 Växellådsoljor baserade på PAO

CRC LUB OIL PAO 150 (ISO VG 150) *  VI = 137 / PP = -56 °C
CRC LUB OIL PAO 220 (ISO VG 220) *  VI = 140 / PP = -51 °C
CRC LUB OIL PAO 320 (ISO VG 320) *  VI = 142 / PP = -48 °C

Fördelar:
• NSF H1: Allmänt smörjmedel/tillfällig kontakt med livsmedel.
• EP-tillsatser.
• Skumdämpningsegenskaper.
• Antioxidant.
• Goda rostskyddsegenskaper.
• Säker för de flesta gummisorter.
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Ref. SIZE

20643 Lub Oil PAO 32 Bulk 5 L
20642 Lub Oil PAO 32 Bulk 20 L
20647 Lub Oil PAO 46 Bulk 5 L
20646 Lub Oil PAO 46 Bulk 20 L
20649 Lub Oil PAO 68 Bulk 5 L
20648 Lub Oil PAO 68 Bulk 20 L

Ref. SIZE

20635 Lub Oil 32 Bulk 5 L
20634 Lub Oil 32 Bulk 20 L
20637 Lub Oil 46 Bulk 5 L
20636 Lub Oil 46 Bulk 20 L

SMÖRJMEDEL - BULKOLJOR

HYDRAULOLJOR

Definition av hydraulolja
Hydraulolja (flytande/vätska) är ett medium som överför kraft i en hydraulmaskin.

KRAV PÅ HYDRAULOLJOR:
• Lämplig viskositet (pump & tätning).  • Högt viskositetsindex (VI).
• Ej komprimerbar. • Snabb avluftning.
• Låg skumbildning. • God termisk kapacitet.
• Flytande vid låg temperatur. • Korrosionskontroll.

VÄLJA EN HYDRAULOLJA
Modern hydraulik använder mindre pumpar och högre ställdonshastigheter, 

vilket leder till: 
• Höga flöden och högre temperaturer.
• Högre temperatur = snabbare oxidering.
• Kort uppehållstid.
• Kräver snabb vatten- och luftseparation.
	 DIN 51524/T2 för hydraulvätskor

CRC LUB OIL PAO 32 (ISO VG 32) *  VI = 142 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 46 (ISO VG 46) * VI = 145 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 68 (ISO VG 68) *  VI = 141 / PP = -57 °C

Fördelar:
• NSF H1: Allmänt smörjmedel/tillfällig kontakt med livsmedel. 
• Överlägsen skumdämpningsförmåga.
• God avluftningsförmåga.
• Utmärkta vattenemulgerande egenskaper.
• Innehåller korrosionshämmare.
• Ger långvarig smörjning.
• Låg flyttemperatur (-57 °C).

SMÖRJOLJOR

Krav på växellådsoljor:
• Leda bort värme.
• Skydda mot slitage.
• Skydda mot korrosion.
• Hålla motorerna rena.
• Tätande egenskaper.

NÄR SKA MAN ANVÄNDA MINERALOLJOR FÖR MASKINSMÖRJ-
NING?
• Maskindrift inomhus.
• Fokus på allmän smörjning och skydd.
• Inga extrema temperaturvariationer.
• Inga extremt låga temperaturer (under -21 °C).

CRC LUB OIL 32 (ISO VG 32) *  VI = 105 / PP = -21 °C
CRC LUB OIL 46 (ISO VG 46) * VI = 105 / PP = -21 °C

Fördelar:
• NSF H1: Allmänt smörjmedel/tillfällig kontakt med livsmedel.
• Överlägsen skumdämpningsförmåga.
• God avluftningsförmåga.
• Innehåller korrosionshämmare.
• Utmärkta vattendemulgerande egenskaper.
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3-36
SP 350

URETHANE  
ISOLATION

SP 350 SP 400

GALVACOLOR

Upp till sex månader
Upp till ett år

Övertäckta förhållanden

Electronic parts

Upp till två år Upp till två år

ZINC

ZINC PRIMER

Primer

GALVA BRITE

Aluminum aspect

GALVA SHINE

Exceptional gloss

INOX 200

Inox aspect

ALU HITEMP

High temperature

RUST CONVERTER RUST REMOVER FERROKLEEN

KORROSIONSSKYDD

TILLFÄLLIGT SKYDD

LÅNGTIDSVERKANDE SKYDD

ROSTBEHANDLING

INOMHUS UTOMHUS

KATODISKT 
SKYDD

BELÄGGNINGAR

BELÄGGNINGAR

ROSTOMVANDLARE BORTTAGNING
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Ref. SIZE

32673 Aerosol 250 ml
10110 Aerosol 500 ml
10114 Bulk 5 L
30362 Bulk 20 L
30364 Bulk 200 L

Ref. SIZE

32672 Aerosol 250 ml
32659 Aerosol 500 ml
20294 Bulk 5 L
30407 Bulk 20 L

Ref. SIZE

32661 Aerosol 250 ml
32350 Aerosol 500 ml
20324 Bulk 5 L
20327 Bulk 20 L
30402 Bulk 200 L

KORROSIONSKYDD -  
LÅNGTIDSVERKANDE

CRC 3-36
Korttidsverkande korrosionsskydd. Skyddar i upp till sex månader vid inomhusbruk.
Korrosionsskydd för universalbruk med vattenavstötande och smörjande egenskaper. Bildar 
en tunn, nästan osynlig och långtidsverkande skyddsfilm mot vatten och syre. Utmärkta 
penetrationsegenskaper gör att produkten till och med tränger in i de minsta porer och 
sprickor. CRC 3-36 skyddar metalldelar från korrosion en kortare tid vid inomhusbruk.

CRC SP 350
Långtidsverkande korrosionsskydd. 
Skyddar i upp till två år vid inomhusbruk. Skyddar utomhus i upp till ett år om övertäckt.
Skyddsolja med hög viskositet. Bildar en tunn, inträngande skyddsfilm som inte torkar. 
Skyddar mot fukt och korrosiva ångor. Tränger undan fukt och droppar inte. Täcker både 
släta ytor och skarpa kanter. Ger ett relativt långvarigt korrosionsskydd. Förvara inte 
behandlade delar utomhus utan skydd eller övertäckning.

CRC SP 400
Långtidsverkande korrosionsskydd för utomhusbruk. 
Skyddar utomhus i upp till två år. Vaxartat korrosionsskydd. Ger ett effektivt, 
långtidsverkande korrosionsskydd vid utomhusbruk. Den vaxartade skyddsfilmen blir inte 
spröd och skyddar vid mycket korrosiva förhållanden så som fukt och saltvatten.

H2
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Ref. SIZE

30563 Aerosol 500 ml
30564 Bulk 750 ml

Ref. SIZE

30419 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

30423 Aerosol 500 ml

KORROSIONSSKYDD -  
LÅNGTIDSVERKANDE

CRC ZINC PRIMER
Korrosionsskyddande primer, lätt att måla över.
En zinkfosfatprimer för metallytor. Snabbtorkande. Förbättrar ytskiktets vidhäftning. Ett 
korrosionshämmande additiv saktar ned korrosionsprocessen. Övermålningsbar med alla typer av 
enkomponentsfärger redan efter en timme.

CRC ZINC
Katodiskt skydd, även för skadade galvaniserade delar. 
Zinkbaserad beläggning med mycket bra vidhäftning på metallytor. Det höga zinkinnehållet offras under 
korrosionsprocessen och ger därmed den behandlade metallen ett galvaniskt skydd. Det torra skiktet 
innehåller maximal mängd zink (98 % renhetsgrad), vilket säkerställer en självläkande verkan vid repor i 
beläggningen. Den torra beläggningen har en matt yta med en perfekt struktur för målning.

CRC GALVA BRITE
Skyddande ytbeläggning med glänsande aluminiumutseende.
Enkomponentsbeläggning med zink och aluminium. Skyddar mot korrosion och bildar en glänsande yta 
med aluminiumutseende. God vidhäftning mot metallytor. Resultatet är en unik kombination av elasticitet 
och hårdhet.
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Ref. SIZE

32319 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32337 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32421 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32669 Aerosol 250 ml Clear
10630 Bulk 4 L  Clear
32670 Aerosol 250 ml Red
10641 Bulk 4 L  Red

KORROSIONSSKYDD -  
LÅNGTIDSVERKANDE

CRC GALVA SHINE
Förbättringsfärg för varmförzinkade delar. 
Skyddsbeläggning med enastående glans. Ger delen ett nyförzinkat utseende. Beläggningen är mycket 
motståndskraftig och behåller sin glans över tiden. Perfekt färg för förbättring av förzinkade delar. Färgen 
kan även användas för att ge delar ett nytt zinkutseende.

CRC INOX 200
Korrosionsskyddande beläggning för ytor av rostfritt stål.
Beläggning med goda korrosionsskyddande egenskaper och snyggt utseende, precis som rostfritt stål 
(inox). Beläggningen är snabbtorkande, beständig mot höga temperaturer och har utmärkt vidhäftning. 
Perfekt förbättringsfärg: används efter svetsning eller vid montering av rostfria stålkonstruktioner. Täcker 
och skyddar missfärgade svetsfogar.

CRC ALU HITEMP
Skyddsbeläggning med aluminiumutseende. 
Motstår höga temperaturer. Färg som motstår höga temperaturtoppar på 600 °C. Bildar ett hårt 
hållbart ytlager som inte bränns bort, spricker eller flagnar ens vid höga temperaturer. Klarar stora 
temperatursvängningar. Utmärkt vattenbeständighet.

CRC URETHANE ISOLATION
Skyddande, uretanbaserad lack för elektroniska komponenter.
Klar genomskinlig eller rödfärgad uretanlack av enkomponentstyp. Uretanbeläggningen stänger ute vatten 
och fukt och fungerar som en spärr mot föroreningar. Den torkar snabbt och fäster bra på de flesta ytor. 
Efter härdning bildas en mycket flexibel och bestående skyddsfilm som motstår nötning och föroreningar.
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Ref. SIZE

30067 Bulk 750 ml

Ref. SIZE

30610 Bottle 250 ml
10752 Bulk 5 L
30611 Bulk 20 L

Ref. SIZE

30089 Bulk 5 kg
30199 Bulk 20 kg

Före Under Efter

Ref. SIZE COLOR RAL

20563 Aerosol 500 ml Gul 1004
32170 Aerosol 500 ml Orange 2011
20566 Aerosol 500 ml Röd 3000
32079 Aerosol 500 ml Blå 5005
20572 Aerosol 500 ml Blå 5012
32702 Aerosol 500 ml Antracit 7016
32080 Aerosol 500 ml Grå 7035
20581 Aerosol 500 ml Svart 9005
20584 Aerosol 500 ml Silver 9006
20587 Aerosol 500 ml Vit 9010

KORROSIONSKSYDD - SPECIAL

CRC GALVACOLOR
Aerosolfärg som skyddar metallen mot korrosion. 
Skyddande beläggning av zinkfosfat. Perfekt för märkning av rörledningar. Primer och ytskikt i ett. Kort torktid. Officiella RAL-kulörer. 
Överensstämmer med skyddsklassen C3 (ISO 12944-2).

CRC RUST CONVERTER
Omvandlar snabbt rost till en kraftig, skyddande yta.
Omvandlar rostlagret till en beständig beläggning. Bildar en kraftig barriär mot korrosion. Den svarta 
beläggningen ger dyrbara stålstrukturer ett naturligt skydd. Enkel och redo för användning - behöver 
inte målas över. Kan appliceras med en vanlig pensel. Omedelbart resultat; synligt inom fem minuter 
(beroende på förhållanden). Vattenbaserad 
produkt. Innehåller zinkpigment. Kan målas över 
med t.ex. CRC Galvacolor för ett snyggt ytskikt.

CRC RUST REMOVER
Avlägsnar korrosion och/eller rost från metall. 
CRC Rust Remover är ett koncentrerat slagg- och rostborttagningsmedel. Ett syrabaserat medel som tar 
bort rost och rengör metall från slagg, anlöpningar, oxidering och fläckar.

CRC FERROKLEEN
Rengör målade och blottade metallytor som är förorenade med rost, kalk, alg, olja och tjära.
Tar bort rost och rostfläckar från målade ytor eller plastytor. Effektiv mot en mängd olika avlagringar. Icke 
brandfarlig. Låg skumbildning. Består till > 90 % av oorganiska beståndsdelar och biologiskt nedbrytbara 
komponenter. Inte klassificerat som giftigt för vattenlevande organismer.
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Galva ShineAlu HiTemp

Galva Brite

Inox 200

Zinc

Zinc Primer

Galvacolor

KORROSIONSSKYDD - ÖVERSIKT

Korrosionsskydd

G
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ACRYL RAL  PAINT AQUA RAL PAINT

PERMANENT

STRIPING PAINT

MARKER PAINT

Ref. 11508

AQUA 
STRIPING PAINT

MARKER PEN
AQUA 

MARKER PEN

VERTICAL MARKER

GALVACOLOR

MARKER BALL

Ref. 11507

AQUA PAINT 
MARKER

FÄRGER - MARKERING & MÄRKNING

MARKER PAINT APPLICATOR STICK

ÖVRIGA

TILLBEHÖR

PERMANENT

RAL-FÄRGER KORROSIONSSKYDD

STRIPING PAINT MACHINE

Horisontala ytor

Flera positioner

Horisontala ytor Precision Precision

Flera positioner

Precision

MARKERING OCH SINGNALERING
TILLFÄLLIGT

Flera positioner
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Ref. SIZE FÄRGER
30010 Aerosol 500 ml Fluo Gul
30011 Aerosol 500 ml Fluo Orange
30009 Aerosol 500 ml Fluo Röd
30013 Aerosol 500 ml Fluo Blå
30012 Aerosol 500 ml Fluo Grön
32461 Aerosol 500 ml Svart
30014 Aerosol 500 ml Vit

FÄRGER - MARKERING & MÄRKNING

CRC MARKER PAINT
Speciell flerpositionsfärg för manuell markering och märkning. 
Snabbtorkande färg för tillfällig märkning för alla typer av utomhusbruk. CRC Marker Paint 
kan användas i alla positioner, munstycket behöver inte rengöras efter användning. Tack vare 
specialhartsen har färgen mycket god vidhäftning på alla typer av underlag (asfalt, sten, betong, trä 
etc.), till och med vid svår väderlek (fukt, kyla etc.). Den speciella sammansättningen garanterar en 
bra (fluorescerande) täckning på ljusa och mörka underlag. 

CRC AQUA PAINT MARKER
Vattenbaserad färg för manuell markering och märkning.
En speciell vattenbaserad färg för märkning för alla typer av inom- och utomhusbruk. Tack vare 
specialhartsen har färgen mycket god vidhäftning på alla typer av underlag (asfalt, sten, mark, 
betong), till och med vid svår väderlek (fukt, kyla etc.). Den speciella sammansättningen garanterar 
en bra (fluorescerande) täckning på ljusa och mörka underlag. Ekologisk färg.

VERTICAL MARKER 
Mycket (väder och slitage) beständig märkfärg. 
För att märka nivåer, topografiska punkter, träd, pallar, lådor, propellrar, rör, ... Tack vare det extra 
fina spraymönstret kan man även skriva och göra små märkningar. Den tixotropiska färgen droppar 
inte och möjliggör till och med uppåtriktad märkning på vertikala ytor. Ekologisk färg.

Ref. SIZE FÄRGER
11709 Aerosol 500 ml Fluo Gul
11716 Aerosol 500 ml Fluo Orange
11705 Aerosol 500 ml Fluo Röd
11711 Aerosol 500 ml Fluo Blå
11707 Aerosol 500 ml Fluo Grön
11714 Aerosol 500 ml Svart

Ref. SIZE FÄRGER
10158 Aerosol 500 ml Fluo Gul
10165 Aerosol 500 ml Fluo Orange
10155 Aerosol 500 ml Fluo Röd
10167 Aerosol 500 ml Fluo Violett
10160 Aerosol 500 ml Fluo Blå
10157 Aerosol 500 ml Fluo Grön
10163 Aerosol 500 ml Fluo Fuchsia
10164 Aerosol 500 ml Svart
10154 Aerosol 500 ml Gul
10162 Aerosol 500 ml Vit
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FÄRGER - MARKERING & MÄRKNING

CRC STRIPING PAINT
Specialfärg för linjemarkering.
CRC Striping Paint är speciellt 
framtagen för att måla linjer både 
inom- och utomhus. De utvalda 
hartserna ger hög beständighet 
mot slitage och extrema 
väderförhållanden. Jämn och 
exakt linjemålning och bestående 
täckning på plana ytor.

CRC AQUA  
STRIPING PAINT
Vattenbaserad linjemärkfärg.
Miljövänlig, vattenbaserad färg 
för permanent linjemarkering. 
Hög nötningsbeständighet. Exakt 
applicering.

CRC MARKER PEN
Märkpennor för många typer av 
underlag.
Utmärkt täckning tack 
vare användningen av 
korrekturlacksteknik. Kan användas 
på trä, metall, gummi, glas, textil, 
papper, emalj, plast, kartong, kakel, 
... Enkel och ren applicering.

CRC AQUA MARKER PEN
Vattenbaserade märkpennor för 
många typer av underlag. Xylen fri.

CRC MARKER BALL
Permanent färg. Endast för 
industriellt bruk. 
Spets med stålkula. För alla 
typer av underlag. Fungerar 
på våta, oljiga, feta och rostiga 
ytor. UV-beständig. Utmärkt 
vattenbeständighet. Fungerar inom 
ett brett temperaturområde.

Ref. SIZE FÄRGER
11671 Aerosol 500 ml Gul
11675 Aerosol 500 ml Röd
11676 Aerosol 500 ml Blå
11677 Aerosol 500 ml Grön
11673 Aerosol 500 ml Svart
11668 Aerosol 500 ml Vit

Ref. SIZE FÄRGER
32469 Penna Gul
32467 Penna Röd
32468 Penna Blå
32466 Penna Svart
32465 Penna Vit

Ref. SIZE FÄRGER
20400 Penna Gul
20384 Penna Orange
20388 Penna Röd
30211 Penna Violett
20369 Penna Blå
20380 Penna Grön
30210 Penna Brun
20365 Penna Svart
20395 Penna Vit

Ref. SIZE FÄRGER
30160 Tub Gul
30161 Tub Röd
30163 Tub Blå
30162 Tub Grön
30159 Tub Svart
30158 Tub Vit

Ref. SIZE FÄRGER
31901 Aerosol 500 ml Gul
31899 Aerosol 500 ml Vit
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FÄRGER - ÖVRIGT

CRC ACRYL RAL
En akrylbaserad färg.
Snabbtorkande. Utmärkt elasticitet. Efter polymerisation får färgen mycket hög UV-
beständighet. Bra vidhäftning på metall, trä, glas, målningsbara plaster, betong och sten. 
Innehåller inte tungmetaller. Utmärkt täckningsförmåga. Långtidsverkande, intensiv glans. 
Finns i en mängd olika RAL-kulörer.

CRC AQUA RAL
Miljövänlig, akrylbaserad färg med maximalt utnyttjande av vatten som lösningsmedel.
Snabbtorkande färg med god elasticitet. Hög UV-beständighet efter polymerisation av 
färgen. Bra vidhäftning på sten, betong, trä, glas, målningsbara plaster och metall. Utmärkt 
täckningsförmåga. Innehåller inte tungmetaller. Långtidsverkande, intensiv glans. Finns i flera 
RAL-kulörer.

CRC GALVACOLOR
Aerosolfärg som skyddar metallen mot korrosion.
Skyddande beläggning av zinkfosfat. Perfekt för märkning av rörledningar. Primer och 
ytskikt i ett. Kort torktid. Officiella RAL-kulörer. Överensstämmer med skyddsklassen C3 
(ISO 12944-2).

Ref. SIZE FÄRGER RAL

- Aerosol 400 ml Över 70 färger -

Ref. SIZE FÄRGER RAL

- Aerosol 400 ml Över 20 färger -

Ref. SIZE FÄRGER RAL

20563 Aerosol 500 ml Gul 1004
32170 Aerosol 500 ml Orange 2011
20566 Aerosol 500 ml Röd 3000
32079 Aerosol 500 ml Blå 5005
20572 Aerosol 500 ml Blå 5012
32702 Aerosol 500 ml Antracit 7016
32080 Aerosol 500 ml Grey 7035
20581 Aerosol 500 ml Svart 9005
20584 Aerosol 500 ml Silver 9006
20587 Aerosol 500 ml Vit 9010
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Ref. SIZE

32663 Aerosol 250 ml
30348 Aerosol 500 ml
10089 Bulk 5 L
10093 Bulk 20 L
30350 Bulk 200 L

Ref. SIZE

32601 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32336 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

30204 Bulk 5 L

SPECIALPRODUKTER

CRC 2-26
Stöter bort eventuell fukt som kvarstår efter vattenskador. Skyddar mot friktion och korrosion.
CRC 2-26 är ett universalsmörjmedel som förhindrar elektriska och elektroniska fel orsakade av 
inträngande vatten, fuktighet, kondens eller korrosion. Tränger undan vatten, eliminerar läckströmmar, 
smörjer och skyddar.

CRC BELT GRIP
Hjälper öka föringseffektivitet och ger extra dragkraft.
Vattenbeständig. Stoppar slirningar och gnisslande. Framtagen för användning på platser där risk för 
kontakt med livsmedel föreligger. Förhindrar slirning på alla typer av remmar, förutom tandade remmar. 
CRC Belt Grip är baserat på en syntetisk polymer som förbättrar kraftöverföringen mellan remmen och 
remskivan. Den ger ökad dragkraft och medger 
drift med reducerad remspänning.

CRC BELT GRIP IND
Adhesive belt lubricant.
Vattenbeständig. Stoppar slirningar och gnisslande. Framtagen för användning på platser där risk för 
kontakt med livsmedel föreligger. Förhindrar slirning på alla typer av remmar, förutom tandade remmar. 
CRC Belt Grip är baserat på en syntetisk polymer som förbättrar kraftöverföringen mellan remmen och 
remskivan. Den ger ökad dragkraft och medger 
drift med reducerad remspänning.

CRC SUGAR DISSOLVING FLUID
Löser upp sockermassa och socker på en mängd olika ytor inom industrin för livsmedelsberedning.
Löser snabbt upp och tar bort socker, sockermassa och derivat. Lämnar en tunn smörjfilm som 
motverkar ytterligare avlagringar. Tränger snabbt igenom och löser upp fasttorkade sockerrester. 
Innehåller inte nötolja eller nötoljederivat. Hjälper till att förhindra avlagringar på fästanordningar. 
Godkänd enligt NSF H1 registreringsnr 144180.

H1

H1
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Ref. SIZE

10732 Aerosol 500 ml
30058 Bulk 5 L

Ref. SIZE

32706 Aerosol 250 ml
30721 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

20240 Aerosol 500 ml
20491 Bulk 5 L

Ref. SIZE

30056 Bulk 5 L

SPECIALPRODUKTER

CRC ECO LEAK FINDER
Kan användas för läcksökning i gasledningar och anläggningar.
Vattenbaserad gasläcksökare. Uppfyller kraven enligt EN 14291 och DVGW (Deutscher Vereins des 
Gas- und Wasserfaches) registreringsnummer NG-5170AS0069. CRC Leak Finder avslöjar gasläckor 
i trycksatta rör och system. Den producerar lätt synliga bubblor där det finns en gasläcka. Biologiskt 
nedbrytbar enligt OECD 301B: 31 %.

CRC MINUS 50
Inert, oantändbart kylmedel.
Kraftigt, icke brandfarlig inert torrt kylmedel, ner till -50 °C, för elektriskt och elektroniskt underhåll. 
CRC Minus 50 kan användas för underhåll, felsökning och reparation inom elektricitet och elektronik.

CRC PEEL OFF
Skyddslack.
Rödfärgad. CRC Peel Off kan enkelt tas bort och bildar en elastisk skyddsbeläggning. Den homogena 
och porfria tunna filmen skyddar delar mot fukt, korrosion och andra väderfaktorer. Idealisk som 
medelkraftigt skydd vid transport eller stilleståndstid. Filmen tas enkelt och snabbt bort genom att bara 
dra av den (utan behov av lösningsmedel). 

CRC ROM 300
Vattenbaserat skyddsmedel för strömavtagare.
En vattenbaserad semi-permanent skyddande film som förebygger isbildning och snöansamling på 
strömavtagare. Anvisningar: Applicera på ytan som ska behandlas. Låt torka helt innan utrustningen 
används.

P1
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Ref. SIZE

32755 Aerosol 250 ml

NEW

Ref. SIZE

32783 Bulk 5 L
32780 Bulk 20 L

SPECIALPRODUKTER

CRC SMOKE TEST
Bekvämt test av funktionsförmågan hos en rökdetektor. 
Kan sprutas när man står på golvet vilket eliminerar behovet av att klättra på stegar eller stolar. Idealisk 
för bostäder eller kommersiella detektorer och är säker och lätt att använda. En kort 3 sekund 
burst är allt som behövs. Dessutom kontrollerar testaren efter hinder eller skräp som täpper igen 
detektorventiler och förhindra rök från att 
komma in i sensorkammaren. Detta viktiga 
säkerhetstest åstadkommer man inte genom att 
trycka på testknappen.

CRC DRY CHUTE WAX
Idealiskt silikonfritt smörjmedel för paketet-hanteringsapplikationer .
Lämnar ett icke-klibbig, vattentät film. Eliminerar bindning och att förpackningar och kartonger 
fastnar. Samtidigt skydda de flesta ytor. Rekommenderas att smörja paket-hanteringsutrustning såsom 
rännor, banor, guider och räls. Minskar 
underhållskostnaderna .
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GAMLA: 
Symboler

Riskfraser

Säkerhetsuttryck

NYA: 
Piktogram

Faroangivelser

Skyddsangivelser

CLP REGLERINGAR

Observera! reglerna har förändrats, så har även din etikett!

När?

• Idag: CRC har redan börjat med 
genomförandet, ni kanske redan hitta 
några nya CLP etiketter. 

• 1 Juni 2015: Deadline för märkning av 
blandningar. 

• Till 1 Juni 2017: inget behov av att 
ometikettera blandningar på marknaden (i 
lager / i bruk). 

Nya piktogram för CRC produkter
FAROKLASS

Varför?

• EU-förordning (1272/2008): 
genomförande av GHS

• GHS = Globalt harmoniserat system för 
klassificering och märkning av kemikalier.

• För mer information läs på vår hemsisa. gå 

till www.crcind.com

• Brandfarliga aerosoler
• Brandfarliga vätskor

• Giftigt för vattenlevande organismer

• Skadligt vid inandning, vid förtäring, vid hudkontakt
• Kan orsaka irritation på huden, ögon eller luftvägar
• Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
• Kan orsaka allergisk hudreaktion

• Frätande på huden och/ i ögonen
• Frätande på metaller

• Fara vid aspiration

NYTT: 
Signalord “Fara” eller “ Varning”

Vad?

• Ändringar i terminologi, märkning ocg 
klassificering:
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CRICK 120 CRICK 130

ANTI SPATTER EASY WELD ECO BIO WELD
ANTI SPATTER 

PASTE

CRICK 110

INOX WELD 
KLEEN

SVETSPRODUKTER

LÖSNINGSMEDEL-
BASERAD
NON-FLAMMABLE

LÖSNINGS-
MEDELBASERAD

VATTEN-  
BASERAD

PASTA

SVETSSPRAY

OFÖRSTÖRANDE PROVNING (NDT)

RENGÖRINGSMEDEL

AVFETTNINGS-
MEDEL

BETPASTA

PENETRERANDE 
FÄRGÄMNE

FRAMKALLARE
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Ref. SIZE

30379 Bulk 2 Kg

Ref. SIZE

30738 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

32318 Aerosol 500 ml
11055 Bulk 5 L
30733 Bulk 20 L

Ref. SIZE

31913 Aerosol 500 ml
10742 Bulk 5 L
30606 Bulk 20 L

Ref. SIZE

10747 Tin 500 ml

SVETSSPRAY & RENGÖRINGSMEDEL

CRC ANTI-SPATTER PRODUCTS
Garanterar enkelt borttagning av svetsstänk på metallytor och skyddar området runt svetsfogen från 
stänk. 
CRC:s svetsprodukter förhindrar även tilltäppning av munstycket på automatiska och halvautomatiska 
svetsutrustningar, vilket säkerställer ett fritt gasflöde och en fri frammatning av svetstråd.

CRC EASY WELD
Ekonomisk skyddsspray mot svetsstänk, för användning i 
verkstäder.
Ett snabbt och enkelt sätt att förhindra 
vidhäftning av svetsstänk på metallytor, och 
eliminerar behovet av mejsling, slipning eller 
stålborstning efter svetsningen. Ekonomisk att 
använda på grund av dess tunna film. Icke-silikon, 
värmebeständig barriär.

CRC ANTI SPATTER
Icke brandfarlig, lösningsmedelsbaserad svetsspray för användning 
på plats.
Påverkar inte eftersvetsarbetet . Inga silikoner eller brandfarliga 
lösningsmedel. Anti-spatter filmen torkas lätt bort.

CRC ECO BIO WELD
Oantändligt, vattenbaserat skydd mot svetsstänk, perfekt när 
efterföljande galvanisering ska utföras. 
Biologiskt lättnedbrytbar enlitgt OECD 301B: 68 % (bulk, 74 %). 
Luktfri, ej brandfarlig och säker att använda. Fint spraymönster som 
ger total kontroll och ekonomisk täckning. Tillåter efter svetsning, 
målning, plätering, galvanisering etc som kan genomföras utan 
störningar. Innehåller ett rostinhiberande medel.

CRC ANTI SPATTER PASTE
Svetspasta för skydd av svetsbrännaren. 
Hindrar svetsstänk från att fastna på brännaren.

CRC INOX WELD KLEEN
Återställer original utseendet på rostfritt stål efter svetsning.
CRC Inox Weld Kleen är en betpasta som återställer originalegenskaperna på rostfritt stål efter 
svetsning eller värmebehandling. Avfettning, rengöring, betning och passivering av austenitiska och ferrit-
austenitiska rostfria stål 303, 304, 316, ... , nickel 
och aluminium. Snabbverkande, mycket effektiv, 
ekonomisk och praktisk att använda.



5858

NEW
IMPROVEDFORMULA

Ref. SIZE

30205 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

30723 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

20790 Aerosol 500 ml

SVETSNING - OFÖRSTÖRANDE PROVNING

CRC Crick spricksökning upptäcker på ett snabbt och tillförlitligt sätt små sprickor eller defekter i svetsfogar, utan dyr utrustning eller förstörande 
provning. (NDT - Oförstörande provning.)

CRC CRICK 120
Penetrerande färgmedel för att markera sprickor och defekter.
Röd och vattentvättbar genomträngande vätska för oförstörande provning av metallytor. 
Spricksökningsvätskan söker sig in i små sprickor inom 10 till 20 minuter. Överskottet ska tvättas bort 
innan framkallaren används.

CRC CRICK 110
Lösningsmedelbaserat avfettningsmedel för att förbereda ytan som ska undersökas.
Ett snabbtorkande rengöringsmedel för borttagning av alla typer av föroreningar från området som skall 
inspekteras. Fungerar som förbehandling av ytan innan man utför spricksökning med vätska.

CRC CRICK 130
Framkallare för att göra sprickor och defekter synliga.
Förstorar och avtecknar varje spår av Crick 120 i minst sju minuter när man sprejar med framkallaren. 
Använd Crick 110 för att rengöra det undersökta området efteråt.
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Liquid 
penetrant

Soiling

Defect
detected

1.

2.

3.

4.

5.

ANVISNINGAR

1. RENGÖRA YTAN
Ytan som skall kontrolleras måste vara ren, avfettad och torr. All smuts som rost, olja, fett, 
färg osv. som kan dölja defekterna måste tas bort. Avsluta rengöringen genom att spreja 
på rikligt med CRC Crick 110. Om möjligt torka med en absorberande duk och låt torka 
ordentligt.

2. SPRICKSÖKNINGSVÄTSKA
Skaka burken med CRC Crick 120 före användning. Spreja på spricksökningsvätskan som 
en tunn, jämn film på ytan så att alla ytor som skall kontrolleras blir våta. Låt sjunka in 
under 10 till 20 minuter.

3. BORTTAGNING AV ÖVERFLÖDIG SPRICKSÖKNINGSVÄTSKA
Ta bort överflödig spricksökningsvätska genom att torka av ytan med en luddfri duk. 
Applicera CRC Crick 110 eller vatten (Crick 120 är vattentvättbar) tills alla synliga, färgade 
spår är borta. Var noga med att endast ta bort spricksökningsvätska som finns på ytan. 
Torka ordentligt.

4. FRAMKALLNING
Skaka burken med CRC Crick 130 noga före användning. Spreja på ett lätt homogent 
lager av framkallningsvätskan från ett avstånd på omkring 20 cm. Undvik överskott av 
framkallningsvätska för att undvika att dölja de finaste sprickorna. Låt verka i åtminstone 
sju minuter så att defekterna blir synliga.

5. Visuell kontroll av defekterna • Upptäcker sprickor på 20 µm!
Efter ett tag syns defekterna som röda prickar eller linjer mot en vit bakgrund. Snabbheten 
med vilken de kommer fram, formen och storleken kan ge information om defekternas 
natur. Gör vid behov rent den kontrollerade ytan och skydda den därefter mot korrosion 
med någon av CRC:s korrosionsskyddande produkter.
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ADHESIVES - XXX

Temporary

Permanent

Thread

Flange

Ref. SIZE

30696 Bottle 50 ml

Ref. SIZE

30697 Bottle 50 ml

Ref. SIZE

30698 Squeeze Bottle 50 ml

Ref. SIZE

30699 Squeeze Bottle 50 ml

LIM - LÅS / TÄTNING

CRC EXTRA LOCK
Permanent gänglåsningsmedel för fästelement av metall och lagerfixering.
Ett grönfärgat anaerobt lim med hög hållfasthet. CRC Extra Lock används för att låsa gängade fästelement 
som kräver en viss fixering och inte får lossna under drift. CRC Extra Lock är också lämpligt för att fixera 
lager och axlar. Rekommenderas för användning på gängade fästelement från M5 till M16 samt på lager 
och bussningar.

CRC SOFT LOCK
Demonterbart gänglåsningsmedel för metall.
Ett blåfärgat anaerobt lim med medelkraftig styrka. CRC Soft Lock används för tillfällig låsning av gängade 
fästelement, som ska kunna demonteras med vanliga verktyg utan att skadas. Rekommenderas för 
användning på gängade fästelement från M5 till M16.

CRC EASY SEAL
Flytande tätning för gängade metallkopplingar.
Ett vitfärgat, anaerobt lim med låg hållfasthet för gängtätning på hydrauliska eller pneumatiska anordningar 
samt gängade kopplingar inom vvs-branschen. Positionen på de monterade delarna kan justeras under en 
längre period, till och med vid lågt tryck. Lämpligt för gängade anslutningar upp till 3” BSP-gänga. 

CRC RIGID SEAL
Flytande tätning för maskinbearbetade flänsar.
Ett orangefärgat anaerobt lim med hög hållfasthet. CRC Rigid Seal används för att täta 
styva, maskinbearbetade metallflänsar som används för industriella rörinstallationer, 
motorkåpor, växellådskåpor och hydrauliska eller pneumatiska installationer. Överflödigt 
tätningsmaterial torkas av med en torr trasa eller löses upp med olja.
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ADHESIVES - XXX

Ref. SIZE

30710 Tube in Blister 3 g
30709 Bottle 20 g

Ref. SIZE

30383 Aerosol 500 ml

Ref. SIZE

30454 Aerosol 500 ml

LIM - LÅS / TÄTNING

CRC QUICK FIX
Cyanoakrylatlim för allmän, icke-strukturell limning av metall och plast.
Avsett för allmänt bruk. CRC Quick Fix har relativt lång härdningstid som tillåter korrekt och noggrann 
positionering under några sekunder.

CRC FAST STICK
Snabbfästande, icke-klorerat spraylim.
Denna specialformel ger omedelbar vidhäftning som gör att limfogen kan utsättas för belastning innan 
fullständig härdning. Speciellt användbar för vertikala ytor. Klibbighetstid ungefär 30 sekunder.

CRC POWER STICK
Höghållfast lim.
Innehåller inte metylenklorid eller andra klorerade lösningsmedel. CRC Power Stick har lång öppentid 
så att stora ytor kan täckas innan filmen torkar. Använd där det krävs ett högt hållfasthet lim t.ex. klädsel, 
varnings- och informationsskyltar . Klibbighettid ca 2-10 minuter.
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Ref. SIZE

32168 Handsprayer 500 ml

Ref. SIZE

30463 Pumpsprayer 1L

Ref. SIZE

30663 Refill Can
32239 Refill Can Gas Station
30667 Spare parts kit

Ref. SIZE

10871 Hållare för 2,5 L handrengöring

10902
Dispenser för 2,5 L 
handrengöring

Ref. SIZE

30669 Fettspruta

TILLBEHÖR

CRC PUMP SPRAYER
Påfyllningsbar pumpspruta. 
Trycket för att spreja skapas genom ett manuellt pumpsystem. Det tillgängliga trycket i flaskan möjliggör 
ett konstant spraymönster under en längre tid. Handsprutan kan användas för de flesta av CRC:s 
bulkprodukter.

CRC HAND SPRAYER
Enkel påfyllningsbar handspruta. 
Spruttrycket skapas genom att pumpa med handtaget. Handsprutan kan användas för alla CRC:s 
bulkprodukter, förutom rengöringsmedel.

CRC REFILL CAN
Den påfyllningsbara aerosolflaskan kombinerar fördelen av bulkprodukter med en aerosols 
egenskaper. 
Flaskan fylls med tryckluft upp till 8 bar via en vanlig kompressor och ett filter/regulator.

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Hållare för enkel fastsättning av behållaren. 
Behållarens lock kan ersättas med handpumpen. Genom handpumpen kan man enkelt dosera utan spill 
och utan att smutsa ned behållaren med smutsiga händer.

CRC GREASE GUN
En fettspruta med enkelt byte av patron. För 400 g fettpatroner.
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Wooden floor display 
Ref. 91100991

Display
Ref. 30654-AA

Counter display 
Ref. 91100961

Aqua Markerpen display 
Ref. 30244-AQ

Markerpen display 
Ref. 30244-AB

DISPLAYER



ORDLISTA

AEROSOL
En innesluten spraybar produkt bestående av en blandning av 
aktiva beståndsdelar, bärare och drivgas i en stål- eller alu-
miniumbehållare som sprutar ut blandningen under tryck. 
Aerosoler är hermetiskt förslutna vilket eliminerar risken för 
spill, förenklar förvaringen och minimerar risken för förbrän-
ning - till nytta för riktlinjerna för hälsa och säkerhet. Bidrar 
till noggrann och kontrollerad applicering.

BARRIÄRSKYDD
Barriärskydd är en av två huvudmetoder för att skydda metall 
mot korrosion. Genom att ge metallen en beläggning med nå-
gon passande produkt (t.ex. akrylfärger; klar, zink; Inox 200 
etc.) kan inte oxidering ske, eftersom elektrolyter (så som 
regnvatten) inte kan komma i kontakt med metallen och eta-
blera ett elektronflöde, vilket förhindrar galvanisk korrosion.

BIOLOGISK NEDBRYTNING/ BIOLOGISK NED-
BRYTBARHET
En naturlig process där organiska material bryts ner till ofarli-
ga beståndsdelar av levande mikroorganismer.

KATODISKT SKYDD
Katodiskt skydd baseras på den joniska laddningen av metallen 
och i omkastning eller minskning av elektronflödet som man 
ser i galvanisk korrosion. Skyddsbeläggningen som används ska 
ha en lägre potential (volt) än metallen den ska skydda, så att 
beläggningen oxiderar istället för metallen - med skydd som 
ofta sträcker sig bortom beläggningens fysiska gräns. Genom 
att offra sig själv för korrosion istället för metallen, benämns 
den här typen av beläggning ofta som ”offrande”. Detta är i 
huvudsak hur galvaniserat stål skyddas.

DIELEKTRISK HÅLLFASTHET
Det högsta elektriska spänningen som ett isolermaterial kan 
motstå av sig själv utan att sönderdelas, vanligtvis angivet i volt 
per millimeter i tjocklek. Kallas även genombrottsspänning. 

EDTA
EDTA är den kemiska sammansättningen etylendiamintetraä-
ttiksyra, även känt som dinatriumsalt av etendiamintetraättik-
syra. Används vanligtvis som en beståndsdel i vattenbaserade 
rengöringskemikalier för att binda med ett vattenlösligt ämne. 
Denna användning förekommer nu i mindre utsträckning på 
grund av den biologiska nedbrytbarheten. EDTA har dessutom 
funnit några speciella användningsområden så som konserve-
ringsmedel i förädlade livsmedel och kosmetika.

EMULSION
En blandning av vattenlösliga och ej vattenlösliga kemiska 
grupper som hålls ihop av ett ytaktivt ämne. Emulsioner är 
vanligtvis mjölkvita till färgen.

EPP
Se sidan 5.

AVDUNSTNINGSHASTIGHET
Hastigheten med vilken ett ämne förångas (avdunstar) i jäm-
förelse med den kända avdunstningshastigheten för ett stan-
dardämne. Ämnet som vanligtvis används är n-butylacetat, 
med en avdunstningshastighet på 1.0.  Ju högre nummer desto 
snabbare avdunstningshastighet.

FDA
FDA (amerikanska livs- och läkemedelsverket) kontrollerar att 
alla ingredienser som används i livsmedel är säkra och att livs-
medlen är fria från föroreningar, bland andra sjukdomsframkal-
lande bakterier, kemikalier och andra hälsofarliga ämnen. FDA 
granskar resultaten från laboratorietester, djurförsök och 
kliniska prövningar genomförda av företag, för att fastställa 
om produkten som de vill lansera på marknaden är säker och 
verksam. FDA varken utvecklar eller testar produkter själva, 
och utfärdar inte heller godkännanden.

SMÖRJFILMENS HÅLLFASTHET
Ett mått på ett smörjmedels förmåga att bevara en obruten 
film under driftförhållanden (last).

FLAMPUNKT
Den lägsta temperaturen vid vilken ångorna i ett lösningsme-
del antänds under specifika provningsförhållanden.

SKÄRNING
”Kallsvetsning” av två metalldelar som sedan kärvar ihop.  När 
två metaller förs ihop med varandra under tryck, kan verkan 
som tvingar samman ytorna leda till att kontaktytorna bör-
jar förena sig på atomnivå så att delarna smälter ihop med 
varandra. Där rostfritt stål eller aluminiumlegeringar används 
kan friktionen gnida bort det tunna och icke-reaktiva skyd-
dande oxidlagret, vilket blottar bar reaktiv metall - orsakande 

hopsmältning på atomnivå.  Skärning kan förhindras genom 
användning av ett smörjmedel, t.ex. lagerfett, men smörjfett 
måste arbetas innan full smörjning uppnås. Därför bör en 
inkörningspasta användas för att förhindra skärning under 
uppstarten.

GALVANISK KORROSION
Det är en elektrokemisk reaktion som uppstår när två me-
taller med olika elektriska spänningar kommer i kontakt med 
varandra, i närvaro av en elektrolytlösning.

FÖRZINKNING 
Förzinkning är en process där en ren, avfettad järnhaltig me-
tall (t.ex. stål) beläggs med ett lager av zink med mycket hög 
värme, för att bilda en oskiljbar legering där de två skikten 
smälter samman. Zinken oxiderar istället för den järnhaltiga 
metallen och förhindrar därmed korrosion. Den här typen av 
ytbeläggning kallas ”offrande” eller katodiskt skydd.

ISO 9001
Internationellt erkänd standard för kvalitetsledningssystem, 
som anger våra åtaganden om kvalitet och fortlöpande för-
bättring. Standarden är framtagen för att tillhandahålla ett 
ramverk för en effektiv implementering av ett kvalitetsled-
ningssystem.

KB-VÄRDE
Kauri Butanol-värdet (KB) är måttet på den relativa lösnings-
kraften i en vätska med kolväte. Ju högre KB-värde desto kraf-
tigare lösningsmedel.

E-MODUL
Två substrat/ytor som sammanfogas med antingen ett lim eller 
fogmassa, utsätts ofta för krafter som vid tillräckligt hög på-
frestning kan göra att fogen brister. Elasticitetsmodulen mäts 
i enheten pascal. Låg elasticitetsmodul innebär att fogen är 
mer elastisk och töjbar, vilket är bra t.ex. för rörelsefogar. 
Hög elasticitetsmodul innebär att fogen är styvare och mindre 
flexibel.

MRO
Förkortning för underhåll, reparation och översyn (Mainte-
nance, Repair and Overhaul). Associeras vanligtvis med un-
derhålls- och reparationsbranschen, inklusive underhåll/ma-
skinteknik på fabriker och anläggningar.

NLGI-KLASS
Ett allmänt klassificeringssystem för smörjfetter etablerat av 
National Lubricating Grease Institute som klassar ett smörj-
fetts konsistens. Den vanligaste konsistensklassen är 2. Lösare 
klasser, framför allt 0 och 1, används oftast för bättre funktion 
vid lägre temperatur. Höga konsistensklasser, 3 till 6, används 
för vissa höghastighetslager där läckage och tätning är särskilt 
viktigt. Ju högre nummer desto högre viskositet har fettet.

NSF BESKRIVNING
Se sidan 8.

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Ämnen som innehåller halogener är kända för att minska 
stratosfärens skyddande ozonlager.  Aerosoler som tillverkas 
inom Europa har varit fria från ozonnedbrytande ämnen sedan 
många år.

pH
En skala från 0 till 14 som används för att mäta hur surt eller 
basiskt något är. Ju lägre tal desto surare; ju högre tal desto 
mer basisk. 7 är neutralt.

DRICKSVATTEN
Vatten av tillräckligt hög kvalitet för att dricka kallas dricks-
vatten oavsett om det används för att dricka eller inte. Även 
om de flesta sötvattenkällor är drickbara för människor, kan 
de vara sjukdomsbärande eller orsaka negativa hälsoeffekter 
på lång sikt om de inte uppfyller vissa krav på vattenkvalitet.

POUR POINT (PP)
Den lägsta temperatur vid vilken en vätska fortfarande kan 
pumpas.

PTFE
PTFE är en förkortning för polytetrafluoreten. PTFE är med 
i Guinness Rekordbok som det fasta ämnet med lägst statisk 
och dynamisk friktionskoefficient. Värdet på 0,02 motsvarar 
våt is på våt is, vilket visar dess extremt friktionshämmande 
egenskaper.

REACH
Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier. REACH är en reform av lagstiftningen för använd-
ningen av kemikalier inom EU, och kommer så småningom att 
ersätta och uppdatera många andra delar i regleringen av ke-
mikalier. Syftet är att minska riskerna för människors hälsa och 
miljön genom metodisk och noggrann registrering av kemiska 
ämnens egenskaper.  Även om det i dagsläget inte finns någon 
definitiv förteckning över ”godkända” kemikalier, säkerställer 
en serie tidpunkter att ämnen med störst mängd och skadlig-
het utvärderas först. REACH bygger på att information från 
slutanvändare filtreras vidare upp i leveranskedjan för åstad-
komma en noggrann registrering och utvärdering. Mer infor-
mation finns på: www.hse.gov.uk/reach.

RAL
1925 grundade den privata sektorn och den tyska regeringen 
”Reichsausschuss für Lieferbedingungen” - RAL - (tyska kom-
mittén för leveransvillkor). RAL:s ursprungliga uppgift var att 
skapa en standard för bestämda försäljnings- och leveransvill-
kor. RAL-kulörerna består av över 200 färger med fyrsiffriga 
nummer. Färgsystemet omfattar även fluorescerande färger 
och signalfärger, och uppfyller kraven i DIN-standarderna (tys-
ka industrinormer). Standardsortimentet för matta färgkulö-
rer är RAL 840 HR och RAL 841 GL för blanka färger. RAL 
840 HR är de ”registrerade” standardkulörerna inom Europa 
för beläggningsindustrin.

RTV – RUMSTEMPERATURVULKANISERING
Vulkanisering är en specifik härdningsprocess för gummi som 
omfattar hög värme och tillsats av svavel. Det är en kemisk 
process där polymera molekyler bildar kedjor med andra 
molekyler vilket ger elastiska gummimolekyler som tvärbinds. 
Det gör materialet hårdare, mycket slitstarkare och mer be-
ständigt mot kemiska angrepp. Vulkanisering som sker utan 
värme och svavel, oftast genom tillsats av aktiverande kemika-
lier, kallas för rumstemperaturvulkanisering eftersom gummit 
”vulkar” runt 25 °C.

SHELL FYRKULETEST, SVETS
Ett industristandardtest som ger information om ett smörj-
medels belastbarhet. En stålkula belastas och roteras mot tre 
fasta stålkulor i tio sekunder. Efter varje tiosekundersperiod 
läggs ytterligare vikt på mot kulorna och testet körs igen 
med nytt smörjmedel. Testet är klart när kulorna har svet-
sas ihop. Svetspunkten är belastningen då detta sker. Ju högre 
svetspunkt, desto högre smörjförmåga har fettet.

YTAKTIVT ÄMNE
En beskrivande term av ett specialämne som ofta används för 
att blanda vattenlösliga och ej vattenlösliga kemiska grupper. 
Kan användas till att förbättra produktens emulgering, skum-
ning, dispergering och vätning.

TIXOTROP
En benämning för vätskor som blir mer lättflytande vid skjuv-
ning. De flesta tixotropiska ämnen har huvudsakligen geléar-
tad konsistens, vilket innebär att de behåller sin form vid app-
licering, men ändrar form och blir tunnare vid uppvärmning 
eller skjuvkrafter (rörelse).  Ordet kommer från de grekiska 
orden ’thixis’ för beröring och ’tropos’ för ändring.

USDA
Se sidan 8.

VISKOSITET
Betecknar en vätskas motstånd mot att flyta eller ”tjockhet” 
och uttrycks vanligtvis i enheten Poise eller Stoke. Ju högre 
viskositet desto tjockare konsistens.

VISKOSITETS INDEX (VI)
Ett mått på viskositetens temperaturberoende.

Informationen i detta dokument är baserad på våra erfaren-
heter och rapporter från kunder. Det finns många faktorer 
som ligger utanför vår kontroll och kännedom, som påverkar 
våra produkters användning och funktion. Av den anledningen 
lämnas inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. 
Användaren bör utföra sina egna tester för att avgöra tillämp-
ligheten i informationen eller produkternas lämplighet för an-
vändarens speciella ändamål. Uppgifter om användningen av 
produkterna som beskrivs i detta dokument ska inte tolkas 
som en rekommendation till patentintrång och inget ansvar 
tas för intrång i samband med sådan användning.
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INDEX

2-26 52
3-36 28, 43
5-56 + PTFE 28
ACRYL RAL 51
ALU HI-TEMP 45
ALU PASTE 37
ANTI SPATTER 57
ANTI SPATTER PASTE 57
AQUA MARKER PEN 50
AQUA PAINT MARKER 51
AQUA RAL 51
AQUA STRIPING PAINT 50
ASSEMBLY PASTE 37
BELT GRIP 52
BELT GRIP IND 52
CITRO CLEANER 17
CERAMIC PASTE 37
CHAIN LUBE 30
CHAIN LUBE IND 31
CITRO CLEANER 17
CITRO CLEANER 17
CITRUS HANDCLEANER 22
CONTACT CLEANER 15
CONTACT CLEANER PLUS 15
COPPER PASTE 37
CRICK 110 58
CRICK 120 58
CRICK 130 58
DRY CHUTE WAX 54
DRY LUBE 32
DRY LUBE-F 32
DRY MOLY LUBE 32
DUST CLEANER 14
DUST FREE 14
EASY SEAL 60
EASY WELD 57
ECO BIO WELD 57
ECO COLD CLEANER 18
ECO COMPLEX BLUE 19
ECO FOAM CLEANER 19
ECO LEAK FINDER 53
ECO MULTI GREASE 33
ECO PEN OIL 29
ECO SUPERCUT 26
EP FOOD GREASE 33
EXTRA LOCK 60
EXTREME LUBE 36
FAST DRY DEGREASER 16
FAST STICK 61
FERROKLEEN 46
FLATSCREEN CLEANER 14
FOOD GREASE 33
FOODKLEEN 18
GALVA BRITE 44
GALVA SHINE 45
GALVACOLOR 46, 51
GLASS BLANK RELEASE 31
GRAFFITI REMOVER 17, 20
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE 37
GREASE GUN 62
HAND SPRAYER 62
HANDCLEANER ACCESSORIES 62
HEAVY DUTY DEGREASER 21
HIGH SPEED CHAIN OIL 31
HIGH SPEED GREASE 35
HIGH TEMP GREASE 34
HI-TEMP FOOD GREASE 34
INDUSTRIAL DEGREASER 16
INK & PAINT REMOVER 17
INOX 200 45

INOX KLEEN 19
INOX WELD KLEEN 18, 57
LABEL OFF SUPER 18
LECTRA CLEAN II 16
LOW TEMP GREASE 34
LUB 21 27
LUB OIL 32 41
LUB OIL 46 41
LUB OIL PAO 150 40
LUB OIL PAO 220 40
LUB OIL PAO 32 41
LUB OIL PAO 320 40
LUB OIL PAO 46 41
LUB OIL PAO 68 41
MARKER BALL 50
MARKER PAINT 49
MARKER PEN 50
MINUS 50 53
MULTI GREASE 33
MULTI OIL 30
MULTI SURFACE CLEANER 21
N.F. PRECISION CLEANER 15
OXIDE CLEAN PLUS 14
PAINT & GASKET REMOVER 17
PEEL OFF 53
PEN OIL 29
PIPE DE-BLOCKER 20
POWER LUBE 28
POWER STICK 61
PUMP SPRAYER 62
QD-CONTACT CLEANER 15
QUICK FIX 61
QUICKLEEN PLUS 16
REFILL CAN 62
RIGID SEAL 60
ROM 300 53
ROST FLASH 28
RUST CONVERTER 46
RUST OFF IND 29
RUST REMOVER 46
SCALE REMOVER 20
SILICONE IND 29
SILICONE 29
SILICONE GREASE 35
SLIDEWAY OIL 30
SMOKE TEST 54
SOFT LOCK 60
SP 350  43
SP 400  43
SPINDLE GREASE 35
STRIPING PAINT 50
SUGAR DISSOLVING FLUID 52
SUPER ADHESIVE GREASE 35
SUPER HANDCLEANER 22
SUPER LT GREASE 34
SUPER TAPPING COMPOUND 27
SUPER TAPPING FLUID 27
SUPERCUT  26
SYNTHETIC GREASE 36
TRAFFIC FILM REMOVER 21
URETHANE ISOLATION 45
VERTICAL MARKER 49
WHITE LITHIUM GREASE 36
WIPES 23
WIRE ROPE LUBE 26
WOOD GLIDER 27
ZINC 44
ZINC PRIMER 44

ADHESIVES

ANTI-CORROSION

CLEANERS

LUBRICANTS

PAINTS

SPECIALTY

WELDING

ACCESSORIES
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Din CRC distributör

CRC Industries Sweden
Laxfiskevägen 16
433 38 Partille
Sweden
Tel.: +46 317 068 480

www.crcind.com


