
PROFESSIONELLE  
AUTO PRODUKTER



FOR EVERY PART OF  THE JOB.



www.crcind.com

FOR EVERY PART OF  THE JOB.



4

CRC Industries er en verdensomspændende leverandør af  kemikalier til industri-, bil- og 
elektronikbranchen. Firmaet er geografisk opdelt i fire områder med hovedkvarterer i henholdsvis 
USA, Belgien, Storbritannien og Australien. CRC Industries Europe er ISO 9001 certificeret.

Vi producerer og leverer rensemidler, smøremidler, rustbeskyttelsesprodukter, klæbemidler, 
svejseprodukter, additiver, indstøbningsprodukter og andre specialprodukter til alle områder i Europa, 
Afrika og Mellemøsten.

Vi garanterer produkter af høj kvalitet ved at følge de strenge retningslinjer, som kræves inden for alle 
facetter af 
forskning, udvikling og produktion. Vi forsøger at leve op til nutidens strengeste miljø- og 
sikkerhedsstandarder. Desuden udvikler CRC nye produkter og tilpasser hele tiden eksisterende 
produkter, så de lever op til vores kunders krav.

For detaljeret produktinformation, tekniske data samt sikkerhedsdatablade besøg 
vores hjemmeside: 
www.crcind.com

”OPLEV SELV AT CRC HAR DE BEDSTE LØSNINGER!“

Alle oplysninger i dette dokument er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. På 

grund af den store bredde af udstyr og betingelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, 

der er involveret, anbefaler vi, at vores produkter afprøves på stedet inden brug. Alle oplysninger 

er givet i god tro, men uden hverken direkte eller underforstået garanti.
 
Bemærk: CRC-produktudvalget afhænger af  landet. Nogle produkter i kataloget er eventuelt 
ikke tilgængelige. Produktbilleder er vejledende. Det faktiske produkt kan adskille sig fra billedet 
på grund af  skift til et nyt design.
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MY CRC

En tjeneste der tilbydes til CRC’s slutbrugere og forhandlere 
som et middel til at automatisere opgaven med at opdatere 
tekniske datablade (TDS) og sikkerhedsdatablade (MSDS), 
for dermed at reducere arbejdsbyrden for personale med at 
skulle huske, planlægge og udføre dette HSE-krav .

Ved at bruge My CRC sikres slutbrugeren at være 100% 
ajour når der sker en ændring af datablade, uanset om denne 
skyldes lovændringer såsom fareklassificeringer eller ændringer 
i EU-lovgivningen. Disse ændringer påvirker ikke produktets 
ydeevne eller tilgængelighed, men i en stramt reguleret 
industri er opdateret overholdelse afgørende for at undgå 
retsforfølgelse. Den igangværende REACH-lovgivningen vil 
påvirke alle forarbejdere, forhandlere og brugere af kemikalier 
i hele Europa, men mange mennesker er uvidende om, hvad 
det betyder. Brug af My CRC sikrer, at sådanne ændringer 
inkorporeres i MSDS og TDS, og at opdateringer sendes 
automatisk.

Tjenesten tilbydes gennem CRC webstedet 
(www.crcind.com) og en simpel registrering giver adgang til 
det komplette CRC produktsortiment, hvor de relevante 
produkter kan vælges - således at der kun modtages 
opdateringer vedrørende relevante produkter. 
Systemet husker valget, og vil automatisk generere en 
e-mailmeddelelse, når der sker væsentlige ændringer af enten 
TDS eller MSDS og holde relevant ledelse og brugerpersonale 
opdateret.

En unik tjeneste, der holder dig opdateret!
• 24/7 tilgængelighed online.
• Afhjælper potentialet for at ”glemme” at tjekke efter   
 opdateringer.
• Sparer tid og er brugervenlig.
• Lovgivningen ændres ofte. Ved du altid hvornår det sker?  
 Modtag automatiske opdateringer i din indbakke.
• Alle oplysninger opbevaret sikkert.

AUTOMATISKE MSDS-OPDATERINGER

MY CRC - VEJLEDNING

1.  Gå ind på www.crcind.com/crc.

2.  Klik på My CRC-logoet.

3.  Vælg linket ”Ny bruger”.

4.  Udfyld oplysningerne om virksomheden.

5.  Det unikke login-id og adgangskoden vil blive sendt til dig via e-mail.

6.  Indtast login-id’et og adgangskoden i My CRC.

7.  Når du er logget på, skal du vælge land i rullelisten øverst på siden.  

Den fuldstændige liste over CRC-produkter vil nu blive vist. Opdateringer af både MSDS 

og TDS kan vælges med afkrydsningsfelterne til højre.

8.  Bekræft dit valg. My CRC opdaterer med det samme, hvilke felter er blevet valgt.

9.  Når alle produkter, der interesserer dig, er blevet valgt, skal du blot lukke din 

internetbrowser - processen er nu afsluttet.

10. Hvis der er brug for at ændre produktvalget, skal du blot logge på My 

CRC og ændre opdateringsindstillingerne (klik på My CRC-logoet 

for at optere e-mailpræferencer).
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Propane/butane
drivmiddel

Aktivt produkt

CO2 drivmiddel
Maximum 5%

Minimum 95%
Aktivt produkt

PIKTOGRAMMER

MERE PRODUKT, 
MINDRE DRIVMIDDEL

Vi værner om miljøet, og hvis det er teknisk muligt, fylder vi størstedelen af vores spraydåser med CO2. 
Udover det miljømæssige aspekt sikrer dette, at du har ±35% mere produkt.

360° SPRAYSYSTEM
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AIR SENSOR CLEAN 
PRO

OXIDE CLEAN & 
PROTECT PRO

PRECISION  
CLEANER PRO

GDI VALVE  
CLEANER

GASKET  
REMOVER PRO

BRAKLEEN PRO

AIRCO CLEANER 
PRO

POWER CLEAN PRO

CARB & EGR 
CLEANER PRO

PRÆCISION

Luftmassemåler Alle typer kontakter Elektroniske 
komponenter

RENSEMIDLER

KRÆVENDE BRUG

Høj penetration LuftindsugningsventilerBremserensemiddel

A/C-system

Tørrer hurtigt

Diesel- og benzinmotorer
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WIPES PRO

SUPER 
HANDCLEANER

TEXTILE  
CLEAN PRO

TIRE  
SHINE PRO

COCKPIT  
SHINE PRO

GLASS  
CLEAN PRO

COCKPIT  
MATT PRO

MOTOR 
CLEAN PRO

HÅNDRENSEMIDLER
SÆBE

KLUDE

Multifunktionel

Hænder

BILPLEJE

Dækglans Skum til 
alle tekstiler

Bilinteriør 
Blank

Skum til alle 
typer glas

Bilinteriør 
Mat

Motor

RENSEMIDLER
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CRC Ref. 32694 CRC Ref. 32719 CRC Ref. 32725

BREMSEVEDLIGEHOLDELSESSYSTEM
NR. 1

RENGØRER SMØRER BESKYTTER
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CRC Ref. STØRRELSE

32694 500 ml spraydåse
32787 5 l dunk
32758 20 l dunk
32788 60 l dunk
32789 200 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32747 Aerosol 400 ml

CRC Ref. STØRRELSE

32698 500 ml spraydåse
32790 5 l dunk
32791 20 l dunk

RENSEMIDLER - KRÆVENDE BRUG

CRC BRAKLEEN PRO
Kraftig og hurtigttørrende rensemiddel til bremsedele.

Egenskaber:
• Flere aktive komponenter
• Fjerner effektivt bremsevæske, fedt og olie
• Reducerer hvinen fra skivebremser
• Sikker på alle metaloverflader, pletter ikke

Fordele:
• Rengør op til 40 bremseskiver
• Hurtig fordampning og høj renseevne for at minimere spildtid
• Behagelig citrusduft 
• 360° sprøjteteknologi for optimal påføring

CRC POWER CLEAN PRO
Opløsningsbaseret rengørings- og affedtningsmiddel til service og reparation.

Egenskaber:
• Hurtig tørring og grundig rengøring
• Gennemtrænger hurtigt og skærer gennem skidt og snavs
• Hurtig fordampning

Fordele:
• Opløser hurtigt fedtstoffer, olie, smøremidler, tjære og klæbemidler
• Efterlader ingen rester 
• Kan anvendes på det meste gummi og plast
• Let at bruge med spraydåsens højtryksdyse
• 360° sprayteknologi

CRC GASKET REMOVER PRO
Blanding af virkningsfulde opløsningsmidler formuleret til hurtig fjernelse af pakningslim, klæbemidler og tætningsmasser.

Egenskaber:
• Yderst effektiv og specifikt formuleret til tætninger og varmemonterede klæbemidler
• Fjerner nemt påfyldningslim, bindemidler og fugemasser
• Høj penetration
• Ingen syrer eller baser

Fordele:
• Hurtig og skånsom fjernelse uden at ridse overfladen
• Sidder fast på lodrette overflader
• Påvirker ikke metaloverflader 
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RENSEMIDLER - KRÆVENDE BRUG

CRC Ref. STØRRELSE

32548 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32743 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32744 500 ml spraydåse

CRC GDI VALVE CLEANER
Opløser fastbrændte kulaflejringer, øger effekten og reducerer ujævn tomgang.

Egenskaber:
• Fremragende fjernelse af GDI (benzin diesel injektion) ventilaflejringer
• Renser kulstof- og gummiaflejringer fra bagsiden af luftindsugningsventilerne
• Opløser og fjerner aflejringer fra alle typer benzindrevne motorer
• 150 gange mere koncentreret end førsteklasses brændstofadditiver

Fordele:
• Øger effekt og drejningsmoment
• Reducerer emissioner og forbedrer brændstoføkonomi
• Ingen afmontering af topstykke
• Sikker i brug på turboere og intercoolere
• Stabiliserer ru ujævn tomgang

CRC AIRCO CLEANER PRO
Renser klimaanlægget på en optimal måde ved hjælp af sit unikke skum.

Egenskaber:
• Yderst effektivt rengøringsskum til klimaanlæg
• Ingen adskillelse af klimaanlægget
• Efterlader en forfriskende duft

Fordele:
• Renser fordamperen og luftkanalerne fra alle forurenende stoffer (bakterier, 

sporer, …)
• Spray med sprøjteslange
• Hurtig og nem at bruge

CRC CARB & EGR CLEANER PRO
Kraftigt opløsningsmiddel til at fjerne gummi, kulstof og slam fra karburatorer, EGR, PCV og reguleringsspjæld i forbrændingsmotorer.

Egenskaber:
• Blanding af aktive ingredienser med høj opløsningsevne
• Renser karburator og brændstofdispensersystem
• Kompatibel med både diesel- og benzinmotorer
• Opløser gummi og harpiks

Fordele:
• Hurtig og effektiv rengøring uden adskillelse
• Rengøring uden adskillelse, bedre brændstoføkonomi
• Motoren kører jævnere
• Kan også sprøjtes overliggende
• 360° dyse



150X
MORE CONCENTRATED THAN 

PREMIUM FUEL ADDITIVES

100%
OF GAS-POWERED ENGINES CAN 

NOW BE TREATED 
WITHOUT TOP ENGINE

DISASSEMBLY

PROVEN TO REMOVE UP TO

46%
OF CARBON DEPOSITS IN 

THE FIRST HOUR AFTER USE
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GDI VALVE CLEANER
UNIKT RENGØRINGSMIDDEL TIL INDSUGNINGSVENTILER

WWW.CRCIND.COM

150X
MERE KONCENTRERET 
END FØRSTEKLASSES 

BRÆNDSTOFADDITIVER

100%
AF BENZINDREVNE MOTORER KAN 

NU BEHANDLES 
UDEN AFMONTERING AF

TOPSTYKKE

FJERNER BEVISELIGT OP TIL

46%
AF KULAFLEJRINGER PÅ 

DEN FØRSTE TIME EFTER BRUG

EFTERFØR
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CRC Ref. STØRRELSE

32712 250 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32738 250 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32710 250 ml spraydåse

RENSEMIDLER - PRÆCISION

CRC AIR SENSOR CLEAN PRO
Forbedrer og genskaber præstation og pålidelighed af luftmassefølere, som bruges i moderne indsprøjtningsmotorer.

Egenskaber:
• Rensemiddel med høj renseevne til rengøring af følere af typen hot-wire og hot-plate
• Tørrer hurtigt
• Fjerner forurenende stoffer på MAF-sensoren
• Til diesel- og benzinmotorer

Fordele:
• Øger injektionssystemets præstation
• Fordamper fuldstændigt uden at efterlade rester

CRC OXIDE CLEAN & PROTECT PRO
Kontaktrenseolie, som kan anvendes til at genskabe korroderede elkontakters funktion.

Egenskaber:
• Renser korroderede kontakter
• Fjerner rust og vasker snavs væk fra overfladen
• Kan bruges til alle elektroniske tryk-/træk-stik

Fordele:
• Holder grænsefladen ren
• Efterlader en glat kontaktoverflade med et lavt spændingsfald
• Forlænger materialets holdbarhed

CRC PRECISION CLEANER PRO
Forbedrer elektrisk/elektronisk udstyrs præstation og pålidelighed ved at rense kontakter og komponenter hurtigt og effektivt. 

Egenskaber:
• Hurtigttørrende rensemiddel til elektroniske komponenter
• Fjerner olie, snavs og fedt på trykte kredsløb, relæer og kontakter
• Forbedrer elektronisk udstyrs præstation og pålidelighed

Fordele:
• Fordamper hurtigt og fuldstændigt
• Efterlader ingen rester
• Forhindrer kontaktnedbrud 
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CRC Ref. STØRRELSE

32724 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32737 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32728 500 ml spraydåse

CRC COCKPIT SHINE PRO
Danner en beskyttende barriere mod falmning af farver og hærdning forårsaget af indtrængen af ozon, UV-stråler og ilt.

Egenskaber:
• Renser og beskytter plast og gummi
• Polerer og gør instrumentbræt, kofangere og spoilere skinnende
• Efterlader en forfriskende duft
• Giver en silkelignende glanseffekt

Fordele:
• Danner en gennemsigtig, skinnende, ferskvandsafvisende film
• Danner en beskyttende barriere mod falmning af farver og hærdning
• Efterlader et ”nyt look” interiør  

CRC COCKPIT MATT PRO
Rengør bilens kabine og efterlader en frisk duft af appelsin. Renser og opfrisker plast, gummi og træ (instrumentbræt, vinyl, kunstlæder).

Egenskaber:
• Renser og renoverer instrumentbræt og bilens interiør
• Efterlader en forfriskende duft
• Silikonefri
• Giver en mat effekt

Fordele:
• Gendanner en mat glans til alle typer interiør
• Ren, tør og ikke-klæbende

CRC TIRE SHINE PRO
Fjerner dækpletter og slidmærker og får dækkene til at se ud som nye igen.

Egenskaber:
• Renser, vedligeholder og beskytter
• Fjerner pletter og slidmærker
• Beskytter mod misfarvning og oxidering

Fordele:
• Kompatibel med gummi og fælge
• Efterlader en neutral smudsafvisende film
• Dækkene ser ud som nye
• Simpel og effektiv at bruge
• Sprøjtes :  Ingen vask eller aftørring

RENSEMIDLER - BILPLEJE
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CRC Ref. STØRRELSE

32726 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32739 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32730 500 ml spraydåse

CRC TEXTILE CLEAN PRO
Renser betræk, gulvtæpper, tekstiler, vinyl og læder i bilen.

Egenskaber:
• Kraftfuldt, hurtigtvirkende rengøringsskum; trænger hurtigt ind
• Rengør sædebetræk, gulvtæpper, tekstiler, vinyl og læder
• Fjerner besværlige pletter
• Kan bruges på alle overflader

Fordele:
• Giver en ren og frisk fornemmelse i hele bilens interiør
• Fjerner ubehagelige lugte
• Kan bruges i biler, busser, lastbiler,...

CRC GLASS CLEAN PRO
Fjerner belægninger fra vejen, fedt, fingeraftryk, røgtåge, insekter og rester fra glasoverflader.

Egenskaber:
• Overlegen blanding af overfladeaktive midler, tilsætningsstoffer og opløsningsmidler
• Yderst effektivt rengøringsskum
• Biologisk nedbrydelig

Fordele:
• Fjerner fedtede mærker, snavs, insekter, røgtåge og fingeraftryk
• Rengør glas uden af efterlade en film
• Miljøvenlig 

CRC MOTOR CLEAN PRO
Ekstra kraftig motoroverflade-rengørings-/affedtningsmiddel. 

Egenskaber:
• Fjerner tjære, olie og fedt fra ydersiden af motoren
• Fjerner vejsalt
• Rengør og affedter alle motorer

Fordele:
• Let at bruge med spraydåsens aftrækker
• En ren motor er køligere og mere effektivt under kørslen

RENSEMIDLER - BILPLEJE
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CRC Ref. STØRRELSE

30675 150 ml tube
30676 2,5 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32750 Spand m. 100 stk.

RENSEMIDLER - HÅNDRENS

CRC SUPER HANDCLEANER
Håndrens til stærkt snavsede hænder.

Egenskaber:
• Indeholder milde opløsningsmidler og biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer
• Indeholder også små friktionsdele fra naturlige kilder
• Yderst effektiv mod fedt, kulstof og de fleste genstridige former for snavs

CRC WIPES PRO 

Egenskaber:
• Wipes med superhøj absorberingsevne
• Renser og tørrer på en gang
• Fjerner olie, fedt og klæbemidler
• Ideel til hænder, værktøjer og arbejdsemner

Fordele:
• Renser og tørrer samtidig med en nem bevægelse
• Bruger-, øko- og miljøvenlig
• Multifunktionel
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5-56 PRO SILICONE PROROST  
FLASH PRO

POWER  
LUBE PRO

MULTILUBE PRO

HD  
VASELINE PRO

CHAIN  
LUBE PRO

RUST  
OFF PRO

OLIER

Multifunktionel Til metal

Alle kæder 
+PTFE

Penetrerende olie 
+MoS2

Fryseeffekt Gennemsigtig blå Til plast

Beskyttelsesfilm

SMØREMIDLER
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CERAMIC  
PASTE PRO

SILICONE  
GREASE PRO

MULTI GREASE

BRAKLUBE  
PLUS PRO

COPPER 
PASTE PRO

COPPER PASTE 
PLUS PRO

WHITE  
GREASE PRO

SUPER  
ADHESIVE GREASE

BRAKLUBE PRO

HIGH  
TEMP GREASE

SUPER LONGTERM 
GREASE +MOS2

PASTAER

SMØREFEDT

Silikonebaseret

Multifunktionel

Indeholder ingen metaller

Ekstremt tryk 
+PTFE

Klæbemiddel

Metalbaseret Metalbaseret

Høj temperatur

Stor belastning

Smøremidler til 
bremsedele

Smøremidler til 
bremsedele

SMØREMIDLER



5-56 PRO
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DET PROFESSIONELLE VÆRKTØJSSÆT PÅ SPRAY!
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CRC Ref. STØRRELSE

32734 500 ml spraydåse
32793 5 l dunk
32794 20 l dunk
32795 200 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32720 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32697 500 ml spraydåse

SMØREMIDLER - OLIER

CRC 5-56 PRO
Fortrænger fugt, starter våde motorer, forhindrer elektriske fejl. Smører, løsner fastsiddende og rustne mekanismer. 

Egenskaber:
• Fjerner olie, snavs og fedt
• Gennemtrænger rust og korrosion
• Fjerner fugt
• Renser og beskytter
• Smører hængsler, håndtag og hjul og stopper knirken

Fordele:
• Meget høj gennemtrængningsevne
• Efterlader en tynd film der beskytter metal mod korrosion
• Stærkt vandafvisende
• Reducerer friktion
• Løsner skrueforbindelser

CRC ROST FLASH PRO
Penetrerende olie med frysechokeffekt.

Egenskaber:
• Nedfryser og knækker rust
• Kapillær-aktiv gennemtrængende olie
• Løsner alle slags gevinddele
• Uden silikone og syrer
• Reducerer temperatur til -40°C

Fordele:
• Knækker rustlaget
• Trænger dybt ind i rusten
• Hurtig og effektiv afmontering
• Kan anvendes på gummi, plast og belægninger

CRC MULTILUBE PRO
Gennemsigtigt universalsmøremiddel med et midlertidigt blåt udseende til almindeligt brug på værkstedet

Egenskaber:
• Gennemsigtigt universalsmøremiddel
• Drypper ikke
• Midlertidig blå farve for nem identifikation
• Bestandigt over for højt tryk og vand
• Stort temperaturinterval op til +200 °C

Fordele:
• Langvarig smøring
• Høj klæbeevne
• Nem smøring 
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CRC Ref. STØRRELSE

32695 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32691 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32721 500 ml spraydåse

CRC SILICONE PRO
Renoverer og beskytter plast og gummi. Forhindrer knirkende plastsamlinger.

Egenskaber:
• Efterlader en farveløs, ren smørefilm
• Forebygger hærdning og frysning af gummipakninger
• Høj materialekompatibilitet
• Stort temperaturinterval op til +200 °C
• Fremragende smøring mellem forskellige overflader

Fordele:
• Smører, plejer og beskytter
• Renoverer plastic og gummi
• Forhindrer at gummi sidder fast 

CRC POWER LUBE PRO
Et højt ydende smøremiddel med et avanceret additiv indeholdende PTFE, som sikrer langvarig beskyttelse mod friktion, slid og 
korrosion.

Egenskaber:
• Højt ydende smøremiddel med PTFE
• Klarer høj belastning
• Penetrerer og fortrænger fugt og efterlader en beskyttende film

Fordele:
• Langtidsholdbar smøring
• Kan klare ekstrem belastning
• Reducerer friktion og slid
• Beskytter mod rust og korrosion

SMØREMIDLER - OLIER

CRC CHAIN LUBE PRO
Adhesive Lubricant penetrerer langt ind i vitale kædestifter og bøsninger og danner en vedhæftende og smørende film med lang 
levetid.

Egenskaber:
• Fremragende til smøring af kæder
• Bedre klæbeevne
• Høj vandbestandighed og - afvisning
• Sikker på O-ringe
• Tiltrækker ikke snavs, sand og støv

Fordele:
• Penetrerer kædeled og efterlader en beskyttende belægning
• Drypper ikke og sprøjter ikke af
• Sprøjtes som olie, omdannes til fedt
• Høj materialekompatibilitet
• Overlegen korrosionsbeskyttelse
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CRC Ref. STØRRELSE

32731 500 ml spraydåse
32781 Bulk 5L
32782 Bulk 20L

CRC Ref. STØRRELSE

32713 250 ml spraydåse

SMØREMIDLER - OLIER

CRC RUST OFF PRO
Et højkvalitets penetrerende produkt, som angriber rust og korrosion, trænger gennem oxider og snavs, så korroderede bolte og 
mekaniske komponenter løsnes.

Egenskaber:
• Hurtigt virkende penetrerende og smørende olie
• Reducerer friktion
• Med MoS2-additiv

Fordele:
• Trænger dybt ind i rusten
• Hurtigtvirkende frigivelse
• Forebygger ny korrosion

CRC HD VASELINE PRO
Baseret på ren hvid Vaseline, en paraffinolie, der stivner til en pastalignende konsistens ved stuetemperatur. 

Egenskaber:
• Ren hvid vaseline til at beskytte batteriklemmer og elektriske kontakter
• Efterlader en tyk, pastaagtig beskyttelsesfilm
• Forhindrer syreskade

Fordele:
• Beskytter mod oxidering og korrosion
• Vandafvisende
• Giver længere batterilevetid
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CRC Ref. STØRRELSE

32722 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

30570 100 ml tube
30572 400 g patron
30573 1 kg dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32742 500 ml spraydåse

SMØREMIDLER - FEDT

CRC WHITE GREASE PRO
Giver langvarig smøring af alle bevægelige dele. Reducerer friktion og slid.

Egenskaber:
• Universalfedt med PTFE
• Vandresistent
• Hverken løber eller drypper
• Beskytter mod korrosion

Fordele:
• Reducerer friktion og slid
• Efterlader en synlig, vandresistent film
• Sprøjtet som olie, omdannes til fedt

CRC HIGH TEMP GREASE
Et komplekst litiumfedt med EP-additiver. 

Egenskaber:
• Vandresistent 
• Kan tåle højt tryk 
• Tåler høj belastning

Fordele:
• Langvarig smøring
• Gode tætningsegenskaber mod fugt og vand
• Korrosionsbestandig 

CRC SILICONE GREASE PRO
Ventil- og elastomer-smøremiddel. 

Egenskaber:
• Forsegler og beskytter gummi og plastikdele
• Beskytter pakninger og kabler 
• Beskytter metaldele mod korrosion

Fordele:
• Fremragende anti-stick-egenskaber 
• Stort temperaturinterval op til +200 °C
• Ideelt smøremiddel til skydetag
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CRC Ref. STØRRELSE

30585 100 ml tube
30587 400 g patron
30589 1 kg dunk

CRC Ref. STØRRELSE

30565 100 ml tube
30576 400 g patron
30578 1 kg dunk

CRC Ref. STØRRELSE

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

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Litium EP-fedt med stærke klæbeegenskaber.

Egenskaber:
• Vandresistent
• Reducerer friktion og slid
• Beskytter mod rust og korrosion

Fordele:
• Holder snavs, koldt og varmt vand ude af udstyret
• Forlænger levetiden af dele og udstyr
• Kan bruges med alle metaller og mest almindeligt anvendte tætningsmaterialer

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS2
Sort litiumfedt til ekstremt tryk med MoS2.

Egenskaber:
• God oxideringsstabilitet 
• Høj trykbestandighed
• Ekstrem arbejdspenetration 

Fordele:
• Vandresistent op til 90 °C 
• God beskyttelse mod korrosion
• Opbygger et massivt lag af smøremiddel 

CRC MULTI GREASE
Universal-litiumfedt til almindelig smøring af maskiner.

Egenskaber:
• God oxideringsstabilitet 
• Ekstrem arbejdspenetration
• Høj trykbestandighed

Fordele:
• God beskyttelse mod korrosion 
• Vandresistent op til 90 °C 
• Multifunktionel

SMØREMIDLER - FEDT
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CRC Ref. STØRRELSE

30344 Tube 100 g
32711 250 ml spraydåse
32322 500 g dunk

CRC Ref. STØRRELSE

10690 100 ml tube
32725 250 ml spraydåse - COPPER PASTE PRO
32756 200 ml spraydåse - COPPER PASTE PLUS PRO
10699 500 g dunk

32815 STØRRELSE

32815 100 ml tube
32719 250 ml spraydåse - BRAKLUBE PRO
32714 200 ml spraydåse - BRAKLUBE PLUS PRO
32816 1 kg dunk

CRC CERAMIC PASTE PRO
Universel, keramisk samlingspasta til anti-seize-brug. Ingen risiko for galvanisk korrosion og beskytter mod fastbrænding.

Egenskaber:
• Universal højtemperaturpasta med fint keramisk pulver
• Uden metal
• Fremragende vandresistens
• Beskytter mod rivning og fastbrænding

Fordele:
• Anvendelsesområde -40 °C til + 1400 °C
• Egnet til aluminium og rustfrit stål

CRC COPPER PASTE PRO
Smøring mod fastsidning ved høje temperaturer. Beskytter mod slid, fastsidning og korrosion.

Egenskaber:
• Universal højtemperaturpaste med mikroskopisk fint kobberpulver
• Forhindrer transmission af vibration
• Forhindrer metal til metal kontakt
• Høj bindingsstyrke og vandresistent
• Drypfri pasta

Fordele:
• Anvendelsesområde -30°C til + 1100°C
• Beskytter mod svejsning og fastsidning
• Beskytter mod korrosion

CRC BRAKLUBE PRO & CRC BRAKLUBE PLUS PRO
Holder vigtige bremsedele rene for at sikre optimal bremseeffektivitet.

Egenskaber:
• Speciel metalfrit smøremiddel til bremsedele
• Høj temperaturbestandighed op til + 240 °C
• Forhindrer korrosion
• Også til aluminiumsdele
• Løber ikke af bremsebakke- og tromlebremsesystemer

Fordele:
• Hverken løber eller drypper
• Vand- og varmebestandig
• Holder kritiske dele fri og sikrer fuld bremsning
• Ideel til bremsebakker i aluminium

SMØREMIDLER - PASTAER
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CRC Ref. STØRRELSE

32699 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32748 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32723 500 ml spraydåse

SPECIALPRODUKTER

CRC MOTOR STARTER PRO
Motorstartvæske af professionel kvalitet.

Egenskaber:
• Sikrer hurtig, økonomisk start af alle diesel- og benzinmotorer
• Unik selvsmørende effekt
• Til alle interne forbrændingsmotorer
• Hjælper ved meget lave temperaturer og efter lange perioder med stilstand

Fordele:
• Hurtig og pålidelig koldstart
• Beskytter mod motorslitage og bevarer batteriet
• Universalbrug

CRC LEAKFINDER PRO
Registrerer og lokaliserer hurtigt og pålideligt gaslækager og tryktab i rør, trykbærende systemer osv. ved at danne meget synlige 
bobler, når det påføres over en lækage.

Egenskaber:
• Registrerer gaslækager og utætheder under tryk
• Overholder DIN EN 14291
• Vandbaseret lækageregistrering
• DVGW-certificeret testnummer NG 5170AS0069

Fordele:
• Pålidelig lækageregistrering
• Ikke-giftig
• Kvalitetssikring gennem regelmæssigt overvågning foretaget af DVGW 

testlaboratorier

CRC UNDERBODY COATING PRO
Garanterer optimal korrosionsbeskyttelse og maksimal lyddæmpningseffekt.

Egenskaber:
• Bitumen-baseret belægning
• Elastisk forsegling med et tykt lag (op til 400 µm)
• Unik drypfri formel

Fordele:
• Beskytter mod stenslag og korrosion.
• Slidstærk og lydisolerende
• Ren og nem påføring ved overliggende overflader
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CRC Ref. STØRRELSE

32736 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32746 200 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32745 250 ml spraydåse

SPECIALPRODUKTER

CRC ELECTRO COOL PRO
Kølespray lavet af flydende gas under tryk.

Egenskaber:
• Lokalisering af termiske fejl i elektronisk udstyr
• Tillader lokaliseringen af ledningsafbrydelser
• Beskytter varmefølsomme dele under lodning

Fordele:
• Muliggør hurtige temperaturændringer til fejlfinding på temperaturfølsomme dele
• Fordamper meget hurtigt
• Efterlader ingen rester

CRC BELT GRIP PRO
Skridningsforebyggelse for alle typer af remme.

Egenskaber:
• Unik klæbeevne
• Øger kraftoverførslen
• Til alle typer ikke-tandremme

Fordele:
• Eliminerer at remme glider og knirker
• Øger trækkraften
• Forlænger levetiden

CRC FLEX SEAL PRO
Flydende pakning til flanger med store tolerancer. Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier og har god temperaturbestandighed.

Egenskaber:
• Silikonebaseret tætningsmasse til pakninger
• Meget tyktflydende og tixotropisk
• Fremragende klæbeevne
• God temperaturbestandighed op til +250°C

Fordele:
• Yderst god elasticitet til alle fleksible led
• Kan påføres på lodrette og overliggende overflader
• Resistent over for vibration og varmeudvidelse
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CRC Ref. STØRRELSE

32740 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32741 500 ml spraydåse

CRC Ref. STØRRELSE

32735 500 ml spraydåse

RUSTBESKYTTELSESPRODUKTER

CRC ALU HITEMP PRO
Beregnet til at opbygge en hård, holdbar finish, der ikke brænder, krakelerer eller skræller af ved høje temperaturer.

Egenskaber:
• Beskyttelseslak med aluminium-look
• Tørrer hurtigt
• Temperaturresistent op til +600 °C 
• Silikonebaseret

Fordele:
• Fremragende dækevne
• Giver en hård og holdbar overflade
• Til dele i udstødning og forbrænding
• Fremragende vandbestandighed

CRC ZINC PRO
En unik kombination af zinkpulver og harpiks, formuleret til at danne en højtydende zinkholdig belægning, der aktivt forhindrer 
korrosion via dens galvaniske egenskaber.

Egenskaber:
• Langvarig beskyttelse mod rust og korrosion
• Aktiv katodisk beskyttelse
• Mat finish

Fordele:
• Zink-renhed 98 %
• Modstår ridser, bøjning og punktsvejsning
• Udviklet til grunder eller dæklag

CRC ZINC PRIMER PRO
Bekæmper rust og giver længerevarende indvendig og udvendig korrosionsbestandighed til malede overflader.

Egenskaber:
• Korrosionsbeskyttende grunder med zinkfosfat 
• Beskytter mod rust
• Tørrer hurtigt
• Lysegrå farve

Fordele:
• Dæklak sidder bedre fast
• Lav absorbering af dæklak
• Kan lakeres selv med dæklak i lyse farver
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CRC Ref. STØRRELSE

32696 500 ml spraydåse

RUSTBESKYTTELSESPRODUKTER

CRC GALVA BRITE PRO
En kombination af zink- og aluminiumpulver, resiner og additiver, som tilsammen giver en fleksibel beskyttelsesfilm med et klart 
og glansfuldt udseende.

Egenskaber:
• Beskyttende dæklak med aluminium-look
• Beskytter mod korrosion
• Unik formel baseret på zink- og aluminiumpulver
• Tørrer hurtigt

Fordele:
• Super klæbeegenskaber
• Modstår rust, afskalning og blegning
• Fleksibel og hård dæklak
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CRC Ref. STØRRELSE

32576 1 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32577 1 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32579 1 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32609 1 l dunk

CRC FUEL STABILIZER
Kontroller og reducerer dannelsen af gummi, belægning og peroxider under opbevaring af diesel og benzin. 

Egenskaber:
• Undgår forringelse af brændstof
• Beskytter brændstofsystemet
• Kontrollerer og reducerer dannelsen af gummi under opbevaring og 

oxidering

Fordele:
• Problemfri vinter
• Til alle slags motorer 2-takts og 4-takts
• Egnet til diesel og benzin

CRC DIESEL SYSTEM CLEANER
Forhindrer tilsmudsning af indsprøjtningsdyser og giver dermed forbedret motorydeevne og acceleration. 

Egenskaber:
• Renser indsprøjtningsdyser og hele brændstofsystemet i dieselmotorer
• Fjerner aflejringer på tændrør, indsprøjtnings- og indsugningsventiler

Fordele:
• Forhindrer tilsmudsning af indsprøjtningsdyser
• Forbedrer motorydelse, eliminerer startproblemer og ujævn motorgang
• Optimerer bilens præstation

CRC MOTOR FLUSH
Fjerner slam, gummi, rust og lak fra indvendige motordele (benzin og diesel).

Egenskaber:
• Opløser aflejringer og rester fra alle motorer
• Renser motoren for slam, gummi, rust og lak
• Indeholder anti-slid-, anti-korrosion- og anti-oxidation-additiver
• Kompatibel med alle typer olie

Fordele:
• Forlænger levetiden af ny olie
• Forbedrer forbrændingsydelse, brændstoføkonomi og motorens levetid
• Undgår forurening af ny olie med efterladte rester

ADDITIVER

CRC RADIATOR CLEAN & PROTECT
Fjerner slam, kedelsten og rust fra kølesystemet.

Egenskaber:
• Beskytter mod korrosion
• Sikker på alle metaloverflader
• Sikker på de fleste gummityper

Fordele:
• Optimal varme- og køleudveksling
• Lang levetid 
• Egnet til kølere på alle køretøjer

1L
± 250L
DIESEL

1L
± 15L
OIL

1L
± 250L
FUEL

1L
± 50L

COOLANT
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CRC Ref. STØRRELSE

32578 1 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

30542 1 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32580 1 l dunk

CRC Ref. STØRRELSE

32607 1 l dunk

CRC RADIATOR SEAL
Stopper små kølerlækager. Kan bruges med almindelige kølevæsker.

Egenskaber:
• Tætner små kølerlækager
• Forhindrer korrosion
• Beskadiger ikke gummislanger

Fordele:
• Sikrer motoren mod skader forårsaget af udsivning af kølevæske
• Ikke ætsende
• Kan bruges med alle almindelige kølevæsker

CRC DIESEL ANTIPARAFFINE
Dieselbrændstofadditiv til koldt vejr. Forhindrer tilstopning af dieselfilter. 

Egenskaber:
• Forhindrer dannelse af vokskrystal
• Forbedrer flow-egenskaber ved lave temperaturer
• Giver et bedre CFPP (tilstopningspunkt for koldt filter)

Fordele:
• Holder filtrene rene
• Frostsikrer diesel ned til -26 °C

CRC DIESEL TREATMENT
Til regelmæssig brug i diesel for at forebygge/reducere aflejringer i indsprøjtningssystemet.

Egenskaber:
• Renser indsprøjtningsdyserne
• Holder brændstofsystemet rent

Fordele:
• Forbedrer motorens ydeevne
• Forhindrer effekttab
• Optimerer forbrændingen

CRC POWER RENEW
Et koncentreret rensning med én tankfuld, der leverer et kraftfuldt CHOK til dit beskidte brændstofsystem.

Egenskaber:
• Kraftfuldt rensemiddel til brændstofsystemet
• Fjerner aflejringer på tændrør, indsprøjtnings- og indsugningsventiler
• Renser indsprøjtningsdyserne indvendigt

Fordele:
• Giver et kraftigt chok til snavsede brændstofsystemer
• Reducer emissionerne
• Forhindrer IDID (Internal Diesel Injectors Deposits - aflejringer internt 

i dieselindspøjtningsdyserne) 

ADDITIVER

1L
± 50L

COOLANT

1L
± 750L
DIESEL

1L
± 250L
DIESEL

1L
± 250L
DIESEL
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CRC Ref. STØRRELSE

30710 Tube 3 g
30709 20 g flaske

CRC Ref. STØRRELSE

30696 50 ml flaske

CRC Ref. STØRRELSE

30697 50 ml flaske

KLÆBEMIDLER

CRC EXTRA LOCK
Permanent låsevæske til metalsamlinger eller fastgørelse af lejer.

Egenskaber:
• Låser og tætner bolte: M5-M16
• Permanent låsevæske
• Anaerobt klæbemiddel med høj styrke
• Ideel til lejer og bøsninger
• Stort temperaturområde: -55 °C til +150 °C

Fordele:
• Farve: grøn
• Fremragende udfyldningeevne
• Vibrations-, stød-, temperatur- og korrosionsbestandig
• Én-komponent-produkt
• Løber ikke af

CRC QUICK FIX
Et cyanoacrylatklæbemiddel.

Egenskaber:
• Multifunktionelt cyanoacrylatklæbemiddel
• Ideel til limning af spejle, glas, gummi, metaller og plast 
• Øjeblikkelig klæbning
• Hurtig limning og høj styrke

Fordele:
• Farve: gennemsigtig
• Tillader justeringer og omplaceringer
• Kan anvendes på mange materialer 

CRC SOFT LOCK
Låsevæske til metalsamlinger med gevind.

Egenskaber:
• Låser og tætner bolte: M5-M16
• Låsevæske som kan aftages
• Anaerobt klæbemiddel med mellem styrke
• God thixotropi og viskositet giver god udfyldningevne
• Stort temperaturområde: -55 °C til +150 °C

Fordele:
• Farve: blå
• Samlinger kan skilles ad på et senere tidspunkt
• Vibrations- og stødbestandig
• Én-komponent-produkt
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CRC Ref. STØRRELSE

30698 50 ml klemmeflaske

CRC Ref. STØRRELSE

30699 50 ml klemmeflaske

KLÆBEMIDLER

CRC EASY SEAL
Flydende tætning til metalkoblinger.

Egenskaber:
• Låse og tætner samlinger i hydrauliske og pneumatiske installationer: op til 3”
• Hærder langsomt
• Anaerobt klæbemiddel med lav styrke
• Direkte tætning

Fordele:
• Farve: hvid
• Tillader justeringer og omplaceringer inden for 30 minutter
• Olie-, gas-, vand-, vibrations-, stød-, temperatur- og korrosionsbestandig
• Én-komponent-produkt

CRC RIGID SEAL
Flydende tætning til maskinbearbejdede metalflanger.

Egenskaber:
• Tætner gearkassedæksler, motordæksler, bearbejdede metalflanger
• Permanent tætning
• Anaerobt klæbemiddel med høj styrke

Fordele:
• Farve: orange
• Fremragende udfyldningeevne
• Olie-, gas-, vand-, vibrations-, stød-, temperatur- og korrosionsbestandig
• Én-komponent-produkt
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Ref. STØRRELSE

32168 500 ml håndsprøjte

Ref. STØRRELSE

30463 Pumpsprayer 1L

Ref. STØRRELSE

10871 Stativ til 2,5 l håndrensemiddel
10902 Dispenser til 2,5 l håndrensemiddel

Ref. STØRRELSE

30663 Genopfyldelig dåse
32239 Genopfyldelig dåse til tankstationer
30667 Reservedelssæt

TILBEHØR

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Stativ til nem ophængning af rensemiddelbeholder.

Egenskaber:
• Beholderens låg kan udskiftes med håndpumpen
• Håndpumpen gør det nemt at få produktet ud uden at spilde og uden at snavse beholderen til med 

beskidte hænder.

CRC HANDSPRAYER
Simpel genopfyldelig sprayflaske.

Egenskaber:
• Sprøjtetrykket dannes med bevægelse af en aftrækker
• Håndsprøjten kan anvendes til alle CRC engros-produkter bortset fra rengøringsmidler

CRC PUMP SPRAYER
Genopfyldelig sprayflaske.

Egenskaber:
• Sprøjtetrykked dannes med et håndpumpesystem
• Trykket i flasken muliggør en konstant sprøjtemønster i et længere tidsrum
• Pumpesprøjten kan anvendes til alle CRC engros-produkter

CRC REFILL CAN
Den genopfyldelige dåse kombinerer fordelene ved at bruge engros-produkter med en spraydåses 
funktioner.

Egenskaber:
• Beholderen sættes under et tryk på 8 bar, når den fyldes med presset luft gennem en standard 

kompressor og filter/regulatorgruppe.
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Ref. STØRRELSE

91100039 Sædeafdækning 1 stk.

Ref. STØRRELSE

30669 Fedtpistol

TILBEHØR

CRC GREASE GUN
En fedtpistol som er nem at lade til standard 400 g fedtpatroner.

Egenskaber:
• Massivt materiale
• Kan genbruges

CRC SEAT COVER
Genbrugelig afdækning til bilsæde i nylon.

Egenskaber:
• Dækker hele forsædet
• Lavet af holdbart nylonmateriale
• Kan vaskes
• Olie-, fedt-, smuds- og vandafvisende
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WWW.CRCIND.COM

Se vores nye animerede produktvideoer!

CRC Industries Europe kan nu findes på 
Youtube!
Søg efter CRC Industries Europe på Youtube så vil du kunne se alle vores 
nye animerede produktvideoer! Abonnér på kanalen, så vil du automatisk 
modtage opdateringer med nye videoer!

Eller find vores animerede film på webstedet!
• Gå til www.crcind.com
• Klik på fanen Automotive
• Klik på videoerne
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INDHOLDSFORTEGNELSE

5-56 PRO 21

AIR SENSOR CLEAN PRO 14

AIRCO CLEANER PRO 12

ALU HITEMP PRO 30

BELT GRIP PRO 29

BRAKLEEN PRO 11

BRAKLUBE PLUS PRO 26

BRAKLUBE PRO 26

CARB & EGR CLEANER PRO 12

CERAMIC PASTE PRO 26

CHAIN LUBE PRO 22

COCKPIT MATT PRO 15

COCKPIT SHINE PRO 15

COPPER PASTE PLUS PRO 26

COPPER PASTE PRO 26

DIESEL ANTIPARAFFINE 33

DIESEL SYSTEM CLEANER  32

DIESEL TREATMENT  33

EASY SEAL 35

ELECTRO COOL PRO 29

EXTRA LOCK 34

FLEX SEAL PRO 29

FUEL STABILIZER 32

GALVA BRITE PRO 31

GASKET REMOVER PRO 11

GDI VALVE CLEANER 12

GLASS CLEAN PRO 16

GREASE GUN 37

HANDCLEANER ACCESSOIRIES 36

HAND SPRAYER 36

HD VASELINE PRO 23

HIGH TEMP GREASE 24

LEAK FINDER PRO 28

MOTOR CLEAN PRO 16

MOTOR FLUSH 32

MOTOR STARTER PRO 28

MULTI GREASE 25

MULTILUBE PRO 21

OXIDE CLEAN & PROTECT PRO 14

POWER CLEAN PRO 11

POWER LUBE PRO 22

POWER RENEW  33

PRECISION CLEANER PRO 14

PUMP FOR HANDCLEANER 36

PUMP SPRAYER 36

QUICK FIX 34

RACK FOR HANDCLEANER 36

RADIATOR CLEAN & PROTECT  32

RADIATOR SEAL 33

REFILL CAN 36

REFILL CAN GAS STATION 36

REFILL CAN SPARE PARTS KIT 36

RIGID SEAL 35

ROST FLASH PRO 21

RUST OFF PRO 23

SEAT COVER 37

SILICONE GREASE PRO 24

SILICONE PRO 22

SOFT LOCK 34

SUPER ADHESIVE GREASE 25

SUPER HAND CLEANER 17

SUPER LONGTERM GREASE + MOS
2 25

TEXTILE CLEAN PRO 16

TIRE SHINE PRO 15

UNDERBODY COATING PRO 28 

WHITE GREASE PRO 24

WIPES PRO 17

ZINC PRIMER PRO 30

ZINC PRO 30
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Din CRC-forhandler

CRC Industries Sweden AB
Laxfiskevägen 16
433 38 Partille
+46 (0)31 706 84 80

www.crcind.com


