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Všeobecný popis 

Odstraňuje vlhkost, usnadňuje 
startování vozidla ve vlhkém 
prostředí a zabraňuje vzniku 
výpadků v elektrických 
obvodech. Promazává a uvolňuje 
zarezlé a zatuhlé mechanismy. 
Chrání proti vlhkosti a působí 
preventivně proti rzi.  

   
 

Vlastnosti 
•  General Corrosion protection. 
•  Temporarily conservation of metal parts during storage. 
•  Chrání kovy a slitiny. 
•  Odstraňuje a zabraňuje přístupu vody a vlhkosti. 
•  Bezpečné na všech kovových površích, nezanechává skvrny. 
•  Bezpečný pro většinu pryží, plastů a pokryvů. Před použitím otestujte na citlivých nebo namáhaných 
materiálech. 
•  360° (dnem vzhůru) ventil pro pohodlné použití sprejů.  
•  CO2 hnací médium s vysokou čistotou, umožňující dosáhnout obsahu aktivního produktu 95%. 
•  Uvolňuje kovové součásti zadřené kvůli nečistotám, korozi nebo zaschlému tuku. 
•  Rychle penetruje.  
 

Použití 
•  Povrchové mazání. 
•  Zadřené a zkorodované části. 
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•  K odstraění vlhkosti ze zapalovacího systému. 
•  Moderní mnohostranný pomocník pro stovky druhů oprav ve všech odvětvích: automotiv, domácnost, volný 
čas…..  
 

Pokyny 

•  Naneste tenký rovnoměrný film. 
•  Použijte nástavec pro přesnou aplikaci. 
•  Nechte několik minut působit kvůli dokonalému proniknutí. 
•  Opakujte, pokud je to nutné. 
•  Pro odstranění zbytků nebo přebytečného množství produktu, použijte některý z CRC čističů 
•  Nepoužívejte na zařízení pod proudem. 
•  Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise 
č.1907/2006, článek 31 a příloh.  
 

Typické hodnoty produktu ( bez hnacího plynu) 
 aerosol hromadný 
Appearance Kapalina Kapalina 
Color jantarový jantarový 
Odour salicylát salicylát 
Density 0.82 g/cm3 (@ 20°C) 0.82 g/cm3 (@ 20°C) 
Flash Point 78 °C (Closed Cup) 78 °C (Closed Cup) 
Auto Ignition temperature > 200 °C > 200 °C 
Density active product 0.88 g/cm3 (@ 20°C) 0.88 g/cm3 (@ 20°C) 
Dynamic viscosity active product 26 mPa.s (@ 40°C) 26 mPa.s (@ 40°C) 
Typical coat weight 1 --> 2 µ 1 --> 2 µ  
 

Balení 
aerosol 400ml + 50ml 
 12x100 ML 
 12x200 ML 
 12x300 ML 
 12x400 ML 
 12x500 ML 
 150x300 ML 
 180x200 ML 
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 24x100 ML 
 24x200 ML 
 24x300 ML 
 24x400 ML 
 24x50 ML 
 25x300 ML 
 300x200 ML 
 30x200 ML 
 42x300 ML 
 48x200 ML 
 50x300 ML 
 60x200 ML 
 6x400 ML 
hromadný 20 L 
 200 L 
 5 L + SPRAYER 
 4x5 L 
SP -  
 

  
Všechny údaje v této publikaci jsou založeny na servisních zkušenostech a/nebo laboratorních testech. Vzhledem k velké rozmanitosti 
strojů, zařízení a působících podmínek a vzhledem k zapojení neovlivnitelného lidského faktoru,doporučujeme otestování našich 
produktů v dané aplikaci před započetím užívaní. Všechny informace jsou podávány v dobré víře, avšak bez záruky vyjádřené nebo i 
skryté.Tento technický list mohl být v současnosti revidován z legislativních důvodů, kvůli dostupnosti složek produktů nebo nové 
nabytým zkušenostem.Nejnovější a jedině platná verze technického listu vám bude zaslána na základě jednoduchého požadavku, nebo 
ji můžete najít na našem webu http://www.crcind.com. Doporučujeme zaregistrovat se na našem webu pro tento produkt, takže budete 
v budoucnu moci dostávat každou upravenou verzi automaticky.  
Verze CRC_RED-5_56-20090619  

Datum 19/06/2009   
 
 


