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1. Algemene beschrijving 

Een krachtige reiniger en 
ontvetter voor industriële 
uitrustingen. Verwijdert olie, 
was, vuil en andere 
verontreinigingen die storingen 
veroorzaken. Bespaart tijd daar 
demontage overbodig wordt. 
Laat geen resten na.  

   
 

2. Kenmerken 

•  Dringt door vuil en neemt aangekoekte resten weg. Dringt vlug onder en door. 
•  Laat geen resten na. 
•  Niet corrosief. 
•  Snelle verdamping om stoptijden te minimaliseren. 
•  Veilig te gebruiken op alle metalen, zonder aantasting. 
•  Veilig op de meeste rubbers en kunststoffen. Test vóór het gebruik op gevoelige of belaste materialen. 
•  Gemakkelijk 360° (ondersteboven) ventiel voor de spuitbussen. 
•  Zeer zuiver CO2 drijfgas, wat een inhoud van 95 % actief product oplevert.   
 

3. Toepassingen 

•  Mechanische onderdelen. 
•  Pneumatische werktuigen. 
•  Compressoren. 
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•  Transport uitrustingen. 
•  Open aandrijvingen. 
•  Draadkabels. 
•  Kettingen. 
•  Lagers.  
 

4. Instructies 

•  Rijkelijk aanbrengen en laten aflopen. 
•  Gebruik het verlengbuisje voor een precieze toepassing. 
•  Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie. 
•  Test vóór gebruik op gevoelig materiaal. 
•  Niet gebruiken op kwetsbaar elektronisch materiaal. 
•  Niet gebruiken op materiaal onder elektrische spanning. 
•  Verzeker u van een volledige droging alvorens terug in werking te stellen . 
•  Laat drogen bij kamertemperatuur. 
•  Herhaal indien nodig. 
•  Bescherm en/of smeer opnieuw indien nodig. 
•  Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 
Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.  
 

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas) 

 Spuitbus Bulk 
NSF registration 111201 cat. A8, K1  132248 cat. A8, K1  
Voorkomen Vloeistof. Vloeistof. 
Kleur Kleurloos. Kleurloos. 
Geur Naar zoete ether. Naar zoete ether. 
Dichtheid 0.81 g/cm3 (@ 20°C). 0.81 g/cm3 (@ 20°C). 
Damp dichtheid 4 (@ 20°C). 4 (@ 20°C). 
Vlampunt 25 °C (Gesloten Kop) 25 °C (Gesloten Kop) 
Zelfontbrandingstemperatuur > 200 °C > 200 °C 
Verdampingssnelheid 19 (Ether=1) 19 (Ether=1) 
Viscositeit 0.76 mPa.s (@ 20°C). 0.76 mPa.s (@ 20°C). 
Surface tension active product 23 mN/m 23 mN/m 
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Kauri Butanol value active product >150 > 150  
 

6. Verpakking 

Spuitbus 12x500 ML Ref. : 10321 
Bulk 20 L Ref. : 10326 
 200 L Ref. : 30452 
 2x5 L Ref. : 10325  
 

  
Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in 
werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de 
praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van 
garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden 
geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige 
versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden. 
Versie CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003  
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