
Artikkel nr. Produkt Funktion Anvendelse

605 0055          
605 0051

CRC Brakekleen 500 ml,    
5 L.

Særdeles effektivt rensemiddel til 
metaloverflader. Indeholder flere 
aktive virkemidler. 

Til affedtning af bremse- 
koblingsdele og til afrensning før 
montering af klæbevægte. Sprayes 
direkte eller med klud. 

605 0034         
605 0036            
605 0042

CRC Rustløsner 250 ml, 
500 ml, 5 L.

Højkvalitativ dybtgående og 
penetrerende virkemiddel. 
Indeholder Mos2 smøre additiv.  

Til løsning af koroderede og fast 
siddende bolte og møtrikker. Spray 
på området og afvent funktion. 

605 0012            
605 0013           
605 0028          
605 0029

CRC 5-56 Pro 200 ml,       
250 ml Straw, 500 ml,         
5 L

Multivirkende egenskaber: 
Fortrænger fugt, løsner rust, 
renser og beskytter. Smører og 
reducere friktion. 

Starter fugtige motorer og fjerner 
fugt fra elektriske forbindelser. 
Spray på området og afvent 
funktion. 

605 0909 CRC Multi Lube Pro       
500 ml. Spray.

Vedhæftede smørermiddel til 
vedvarende smøring af udsatte 
emner. Bestandig overfor vejrlig. 

Sprayes direkte på emne. Den blå 
farve indikerer det påførte område 
og forsvinder efter kort tid. 

605 0161 CRC Ceramic Paste Pro    
250 ml. Spray.

Forhindre galvanisk tærring og 
fastsidning af samlede 
metalemner. Temperatur - 
bestandig  - 40 - + 1.400 C

Sprayes direkte på 
anvendelsesstedet bla. ved 
montage af hjul.

605 0060 CRC Brake Lube Plus Pro 
200 ml. 

Metalfrit og vedhæftene special 
smørermiddel til bevægelige 
bremsedele, samt smørring af 
hjulnav. 

Anvendes på alle glideflader. 
Fremragende til smørring af nav ved 
montage af hjul. Påføres med 
tilhørende trykpensel. 

605 0081 CRC Zink Pro 500 ml. 
Spray.

Zink coating til behandling af 
beskadige galvaniserede metal 
dele, samt primer på  ubehandlede 
metalemner. 

Sprayes på tørre rengjorte 
overflader. 

605 0137 CRC Læksøger 500 ml. 
Spray. 

Stor spændingsoverflade sørger for 
præcis visning af  utætheder på 
dæk og luftsystemer . 

Sprayes direkte på området. 

605 0200           
605 0210

CRC Wipes 50 Stk,           
100 stk. 

Våd renseserviet. Til rensning af 
hænder og smudsige overflader. 

Bryd forseglingen under låget og 
træk kludene op. Deles ved 
perforeringen. 

605 0065 CRC Tire Shine Pro              
500 ml. Spray.

Renser gummiets overflade og får 
dækkene til at se ud som nye. 

Spray på, afvent få sekunder og tør 
efter. 

605 0072 CRC Silikone 400 ml. 
Spray. 

Renser og smører plast og 
gummidele. Forhindre knirkelyde 
og fastfrysning af bildøre . 

Spray direkte på stedet og tør efter 
med klud. 

605 0170 CRC Diesel Additiv            
200 ml. 

Renser og reducerer aflejringer i 
indsprøjtningssystem og motor på 
dieselbiler. 

Anvendes direkte i 
brændstoftanken. Brug hele dåsens 
indhold ved tankning. 

605 0180 CRC Benzin Additiv       
200 ml. 

Renser og reducerer aflejringer i 
indsprøjtningssystem og motor på 
bensin biler. 

Anvendes direkte i 
brændstoftanken. Brug hele dåsens 
indhold ved tankning. 

605 0190 CRC Motor Flush.           
200 ml. 

Fjerner effektivt slam og skidt 
indvendigt i motoren. Plejer og 
beskytter motor og andre olietryks 
komponenter. 

Anvendes før olieskift. Kan 
anvendes med alle olietyper. 


