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5-56
100ml x 12

Art nr: 221483

250ml x 6

Aerosol

Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar start av motorer med fukt
i tändsystemet. Tränger in snabbt, driver ut fukt och förebygger elfel. CRC 5-56
skyddar även mot korrosion och har dessutom rengörande egenskaper.
EGENSKAPER
• Ett måste i varje verktygslåda.
• Ger temporärt skydd av metalldelar vid förvaring.
• Skyddar metaller och legeringar mot korrosion.
• Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
• Lösgör metalldelar som kärvar eller sitter fast på
grund av smuts, korrosion eller torkat fett.
• Förlängningsrör för precisionsapplicering.

5-56 Clever Straw
250ml x 6

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

Art nr: 221476

Aerosol

• Förlängningsrör för precisionsapplicering.

250ml x 6

Art nr: 221474
Aerosol

Snabbverkande, penetrerande och smörjande olja som lösgör fastkorroderade delar.
Tack vare sin speciella sammansättning penetrerar produkten glödskal, rost och andra
korrosionsprodukter snabbt. Perfekt för svåråtkomliga ställen. Använd CRC Rust Off
vid demontering av fastrostade skruvförband.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Tränger in snabbt.
• Kärvande och fastrostade muttrar och
• Perfekt för svåråtkomliga ställen.
skruvar.
• Befriar metalldelar från fett, rost och
• Lås, gångjärn och skruvmonterade
andra korrosionsprodukter.
komponenter.
• Lämnar en fast smörjfilm.
• Demonteringsarbete.
• Innehåller inte silikon.
• Korroderade fästelement.
• Säker på alla metallytor och på de flesta
• Ventiler.
gummimaterial och plaster.
• Trädgårdsutrustning.

Art nr: 221472

Aerosol

CRC White Grease + PTFE ger alla rörliga delar i fordon och bostäder långvarig
smörjning. Produkten flyter som en olja när den sprayas på och blir fast som ett fett
när den är på plats. Den reducerar friktion och slitage och bildar en synlig, vit och
vattenavvisande film som skyddar mot korrosion.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Bekväm att spraya, rinner eller
• Mekaniska delar.
droppar inte av.
• Friktionsställen.
• Skyddar metaller och legeringar.
• Garagedörrar.
• Innehåller PTFE som förbättrar
• Skjutdörrar.
smörjförmågan och ger bättre
långtidsverkan.
• Underlättar monteringsarbete.
• Motverkar krävning och skärning.

Silicone Spray
250ml x 6

En universalservicespray med nytt sprayhuvud med dubbelfunktion. Du tappar aldrig
bort förlängningsröret igen. Lösgör rostiga delar och underlättar start av motorer med
fukt i tändsystemet. Tränger in snabbt, driver ut fukt och förebygger elfel. CRC 5-56
skyddar även mot korrosion och har dessutom rengörande egenskaper.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Ett måste i varje verktygslåda.
• Kärvande och rostiga delar
• Sprayhuvud med dubbelfunktion.
• Rengöring av plastdetaljer
• Ger temporärt skydd av metalldelar vid förvaring. • Driva ut fukt
• Skyddar metaller och legeringar mot korrosion.
• Smörja gångjärn
• Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
• Lösgör metalldelar som kärvar eller sitter fast på • Bultar och muttrar
• Trädgårdsutrustning
grund av smuts, korrosion eller torkat fett.

Rust Off

White Grease

Art nr: 221483

Aerosol

CRC Silicone Spray är en funktionell, färglös silikonspray som smörjer och skyddar
plast-, gummi- och träytor och får dem att glänsa som nya. Produkten skyddar
dessutom gummiartiklar mot fastfrysning och mot att bli hårda och spröda. Produkten
levereras i praktisk sprayförpackning och kan användas året runt, sommar som vinter.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Bildar en färglös, ej härdande film.
• Plast, gummi och trä.
• Skyddar ytan.
• Drivsystem och glidmekanismer av
• Tränger in snabbt.
plast.
• Precisionsinstrument.
• Frysskydd för gummi.
• Skydd och underhåll av gummi.
• Blixtlås

Silicone Stift

Art nr: 221482

100ml x 24
Lättanvänt listskyddsstift, utvecklat speciellt för behandling och skydd av gummilister i
bilar och bostäder. Silikonoljan hindrar gummilisterna från att frysa fast vintertid och
torka ut sommartid.
EGENSKAPER
• Skyddar mot miljöpåverkan.
• Skyddar mot fastfrysning vintertid och
uttorkning sommartid.
• Enkel att använda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Dörr- och bagagelucklister i bilar.
• Fönstertätningar.
• Glidramar för elmanövrerade
bilfönster.
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Pro Paint Black Glossy
500ml x 6
Aerosol

Art nr: 221460

250ml x 6

En snabbtorkande akryllack med utomordentlig täckning, lämplig för en
mängd olika ändamål. CRC Pro Paint torkar snabbt och kan användas på en
mängd olika slags ytor. Finns i flera olika kulörer, alla med långvarig glans.
EGENSKAPER
• Snabbtorkande.
• Utomordentlig täckförmåga.
• Mycket beständig glans.
• God väderbeständighet och UVtålighet.
• Tål repning och slitage tack vare ökad
hårdhet.

Pro Paint Black Matt
500ml x 6

Fast Glue

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

Art nr: 221461

Aerosol

Art nr: 221462
Aerosol

Ett utmärkt spraylim, perfekt för många olika material. Sprayfunktionen gör
limmet lätt att applicera, även på vertikala ytor, och ”greppar” omedelbart
genom att tillåta tryck på fogen redan innan limmet nått fullhärdad
hållfasthet.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Gör det enkelt att fästa många olika
• Lämplig för mattor och
material.
golvbeläggningsmaterial.
• Häfttid kortare än 30 sekunder.
• För montering av glasfiberarmerad
• Levereras i praktisk sprayförpackning.
polyester.
• Ger permanenta limfogar.
• Kan även användas för trä, plast,
• Genomskinlig, gulaktig vätska.
papper ...
• Fritt från klorerade lösningsmedel.

Quick fix
20g x 12

Art nr: 221481
Aerosol

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

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

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

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

Glass clean
250ml x 6

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

Art nr: 221465
Aerosol

Ett mycket effektivt och biologiskt nedbrytbart glasrengöringsmedel, främst för bilvård,
som snabbt avlägsnar fettfläckar och -avtryck, tjära och insekter. Många
användningsområden: fönster, strålkastarglas och stötfångare. Produkten är
skumbildande för att sitta kvar och få längre verkanstid.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Biologiskt nedbrytbart.
• Vindrutor.
• Avlägsnar föroreningar snabbt.
• Fönster, både in- och utvändigt.
• Stabil skumsammansättning.
• Speglar.
• Efterlämnar inga hinnor.
• Strålkastare.
• Ger blank yta.
• Ger bättre sikt.

Label Remover
250ml x 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Lämpligt för en mängd olika material,
till exempel metall, gummi,
glas, trä, keramik, elastomerer ...
• Inte lämpligt för polyeten, polypropen,
PTFE (teflon) och silikon.

Art nr: 221466

Aerosol

Avlägsnar alla självhäftande pappersetiketter och dekaler snabbt och
effektivt utan att lämna några rester. Det högeffektiva limborttagningsmedlet
har sin bästa verkan två minuter efter applicering på ytan.
EGENSKAPER
• Lämnar inga rester.
• Fritt från freon (CFC) och
fluorkolväte (HFC).
• Levereras i praktisk sprayflaska.
• Tidsbesparande.
• Upplöser klibbiga beläggningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Borttagning av självhäftande
pappersetiketter och dekaler från de
flesta ytor (på känsliga plast- eller
lackytor: prova på en liten yta först).
• Kontorsutrustning, kablar, lådor ...
• Hushållsutrustning.
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Electronic cleaner
250ml x 6
Aerosol

Art nr: 221464

Power Clean

Art nr: 221468

250ml x 6

CRC Electronic Cleaner är ett milt elektronikrengöringsmedel som avlägsnar
lätta oljor, fingeravtryck och damm från all slags konsumentelektronik. Produkten är
mild och väl avpassad för att känsliga komponenter ska kunna rengöras utan risk för
skador. Kan användas på känsliga plaster.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Mild sammansättning.
• Konsumentelektronik – audio, video
• Avlägsnar damm och andra lätta
och hi-fi.
föroreningar.
• Larmsystem.
• Snabbtorkande.
• Omkopplare, sensorer och reläer.
• Icke-korrosiv.
• Motorstyrningar.
• Lämnar inga rester.
• Kretskort.
• Säker att använda på vanliga plaster,
• Datorer och telefoner.
gummimaterial och ytbeläggningar.
• Använd inte på spänningssatt
utrustning.

CRC Power Clean är ett kraftfullt rengöringsmedel, främst avsett för
service och reparation. Sammansättningen är utvecklad för snabb och
effektiv avfettning och rengöring av metalldelar, maskiner och verktyg –
det blir rent nästan ögonblickligen.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Snabb och effektiv.
• Metalldelar, maskiner och verktyg.
• Avlägsnar olja, fett och smuts.
• Kedjor
• Användarvänlig och praktisk
applikator.

Graffiti Remover

Lock De-Icer

500ml x 12

Art nr: 221470

Aerosol

Art nr: 221473

15ml x 24

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.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Lämnar inga sura eller alkaliska rester.
• Löser upp och lossar färg och bläck
(som skulle inverka skadligt på betong,
från aerosoler, pennor och märk
cement och murbruk.)
• Effektiv på ett stort antal färger,
• Skyddar originalytan från skada genom
speciellt om de inte har torkat helt.
att undvika kraftigt skrapande.
• Testa före applicering.

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

Wipes

Lock Oil

Art nr: 221469

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

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla slags lås.

Art nr: 221467

50/tub x 6

100ml x 12

CRC Wipes är torkdukar för rentorkning utan vatten. Torkdukarna är impregnerade
med en effektiv rengörings- och rekonditioneringslösning, som är kraftfull mot
föroreningar men samtidigt skonsam mot både den rengjorda ytan och mot huden.
Det bästa sättet att avlägsna olja, fett, bläck och limrester när du är ute på vägarna.
EGENSKAPER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kräver inget vatten.
• Alla slags ytor: verktyg, arbetsstycken
• Skonsam men effektiv.
• Avlägsnar effektivt till exempel lim,
• Ytan blir ren och torr med en enda
packningsrester, asfalt, silikon, bläck,
applicering.
olja, fett, smörjmedel och våt färg.
• Högabsorberande.
• Effektiv hand- och hudrengöring.
• Fri från hälso- och miljöfarliga ämnen.
• Grill- och trädgårdsutrustning.
• Praktisk för servicetekniker.

CRC Lock Oil rengör och smörjer alla lås och ger samtidigt långtidsverkande
skydd. Smörjmedlet lämnar en tunn film som skyddar smörjställena mot
korrosiv miljö. En perfekt produkt för vardagen.
EGENSKAPER
• Rengör, smörjer och långtidsskyddar
lås.
• Ger lås bättre och mjukare funktion.
• Korrosionsskyddande.
• Lämnar en tunn film som skyddar
smörjställena.
• Fri från silikontillsatser.

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