
værkstedssortiment
kemiprodukter til både små og store værksteder
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Universalolie, der smører effektivt, løsner rust, 
beskytter mod korrosion og fjerner fugt.

10014,  aerosol 200 ml 10039,  aerosol 400 ml  
10052,  Bulk 5 liter 30331, Bulk 20 liter

crc 5-56

Serviceolie med virkelig god indtrængningsevne. 
Giver en midlertidig blå nuance og drypper ikke. 

10935,  aerosol 500 ml  

crc multilube

Let smøreolie med PTFE. Giver en langvarig 
beskyttelse mod slitage, friktion og korrosion.

30305,  aerosol 400 ml 30050,  Bulk 5 liter  

crc power lube

Metalfrit specialsmøremiddel til alle 
bevægelige bremsedele. Kan også anvendes til 
aluminiumsbremsekalibre.

10709,  aerosol 300 ml 30591,  tube 100 ml  

crc Bräklube

10441,  aerosol 300 ml 10449,  Bulk 5 liter  

crc penetrating oil + mos2

Penetrerende rustløsningsolie med fryseeffekt. Tør 
effektivt og løsner fastfrosne dele. Perfekt ved 
afmontering af bolte mm.

10860,  aerosol 500 ml  

crc rost flash

Hurtigvirkende rustløsningsolie, der penetrerer og 
smører. Letter afmontering af metaldele. Giver en 
smørende MoS2-film.

Lithiumbaseret EP-fedt til universal brug. Til 
anvendelse på normale rotationsdele.

30566,  tube 100 ml 30567,  patron 400 g  
30568,  Bulk 1 kg 30569,  Bulk 5 kg

crc multipurpose grease

Til anvendelser med lav hastighed og høj 
belastning. Tåler høje temperaturer.

30570,  tube 100 ml 30572,  patron 400 g  
30573,  Bulk 1 kg 30574,  Bulk 5 kg

crc High temperature grease

Fremragende til anvendelser, hvor der 
forekommer vibrationer eller rystebevægelser 
udendørs.

30585,  tube 100 ml 30587,  patron 400 g  
30589,  Bulk 1 kg 

crc super adhesive grease

Fedt med MoS2, der bevarer sin smøreevne 
under højt overflade tryk og høje slagbelastninger.

30565,  tube 100 ml 30576,  patron 400 g  
30578,  Bulk 1 kg 30580,  Bulk 5 kg

crc super longterm greas + mos2

Tilsat PTFE, der giver en overlegen smøreevne. Til 
anvendelser med lav hastighed og høj belastning. 
Giver en synlig, hvid smørende film. 

10471,  aerosol 300 ml  

crc White litium grease + ptfe

Fortrinlig pasta til montering og modvirkning af 
bindning. Tåler op til 1100 grader celsius.

10690,  tube 100 ml 10693,  aerosol 300 ml  
10699,  Bulk 500 g 

crc copper paste

Hvid, metalfri keramisk pasta. Modvirker binding 
op til 1400 grader celsius. Til bremsedele, 
skrueforbindelser, topstykker mm.

30344,  tube 100 g 10718,  aerosol 300 ml  

crc metal free paste

Virkningsfuldt affedtningsmiddel til bremsedele. 
Fjerner effektivt olie, snavs, fedt og andre 
aflejringer. 

10347,  aerosol 500 ml 10355,  Bulk 5 liter  
10358,  Bulk 20 liter

crc Bräkleen

Hurtigtvirkende rengørings- og affedtningsmiddel 
til service og reparation. Trænger hurtigt ind og 
fjerner fedt, olie og snavs.

crc Quickleen

Til fjernelse af lugtgener og ren gøring af bilens 
airconditionsystem. Giver en frisk duft.

30683,  aerosol 400 ml 

crc airco cleaner pro

Rengør tærede kontakter, fjerner korrosion og 
spuler forurening væk på f.eks. kontakter, relæer, 
sokler mm.

30680,  aerosol 200 ml  

crc oxide clean

Laver en beskyttende film på rene 
kontaktoverflader. Særlig egnet til bevægelige 
kontaktpunkter. 

30690,  aerosol 200 ml

crc contact protect

Beskytter kontakter, der anvendes under barske 
forhold. Opbygger en beskyttende film og smører 
kontakter. 

30716,  aerosol 200 ml  

crc Hd vaseline

Kølemiddel til fejlfinding og varmebeskyttelse af 
alle typer elektrisk og elektronisk udstyr. 

30719,  aerosol 200 ml

crc electro cool

Hurtigtvirkende rengøringsmiddel, der affedter og 
spuler forurening væk fra elektromekaniske dele. 

30446,  aerosol 200 ml  

crc el-mec clean

Meget mildt præcisionsrengørings middel. Fjerner 
tynde olier, finger aftryk og støv.

30489,  aerosol 200 ml

crc electronic cleaner

Fleksibelt flangetætningsmiddel med silikone, som 
kan modstå høje temperaturer. Anvendes til f.eks. 
gearkasser, drivremme, krumtaphuse mm.

30715,  aerosol 200 ml

crc flex seal

Zinkbaseret middel med fin klæbeevne på 
metaloverflader. Den tørre belægning er mat og har 
en fin overfladestruktur til maling.

10658,  aerosol 400 ml

crc Zink  

Meget effektivt håndrengørings middel, der fjerner 
fedt, kul og andre forureninger.

30675,  tube 150 ml 30676,  Bulk 2,5 liter 

crc super Handcleaner

Hurtigtvirkende smøremiddel med vaselinebase til 
batteripoler. Giver en blå beskyttelsesfilm. 

30718,  aerosol 200 ml

crc Battery pole protect

Rengør føleren i bilens luft mængdemåler. 
Fungerer fint til følere af både varmtråds- og 
 varmepladetype.

30498,  aerosol 200 ml

crc air sensor clean

Øjeblikkelig koldstart for diesel- og benzinmotorer. 
Fungerer fint også ved lave temperaturer, under 
fugtige forhold efter lange perioder med nedetid.

30638,  aerosol 200 ml 30639,  aerosol 400 ml  

crc motor starter

Forhindrer slitage på flade/V-formede remme. 
God klæbeevne på gummi, plast og andre 
remmaterialer.

30269,  aerosol 300 ml

crc Belt grip

Fjerner tørret fastsiddende lim, kit og pakninger 
fra metaloverflader.

10763,  aerosol 300 ml  

crc gasket remover

Detaljerede produktoplys-
ninger, tekniske datablade 
og sikkerhedsdatablade kan 
findes på vores hjemmeside.
Der tages forbehold for even-
tuelle trykfejl samt ændringer 
i pakningsstørrelse.

30465,  aerosol 500 ml 10369,  Bulk 5 liter  
10370,  Bulk 20 liter
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