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1. Algemene beschrijving 

Krachtige reiniger, op natuurlijke citrus terpenen gebaseerd, voor het veilig reinigen van machines en 
gereedschappen tijdens onderhoudswerken.  
 

2. Kenmerken 

•  Een ideaal alternatief voor traditionele oplosmiddelen en sterk alkalische agentia. 
•  Veilig te gebruiken op alle metalen, zonder aantasting. 
•  Veilig op de meeste rubbers en kunststoffen. Test vóór het gebruik op gevoelige of belaste materialen. 
•  Neemt snel een groot aantal verschillende vervuilingen weg. 
•  Geschikt voor toepassing op een grote varieteit materialen zoals gebruikt in de industrie. 
•  Aangename citrus reuk.  
 

3. Toepassingen 

•  Toepasbaar doorheen de gehele industrie. 
•  Verwijdering van oliën en vetten. 
•  Verwijdering van teer en bitumen. 
•  Verwijdert lijm, harsen, gum, niet uitgehard PU-schuim en dichtingsmateriaal. 
•  Ontwikkeld vor gebruik op harde oppervlakken en textiel. Steeds de kleurechtheid testen op een verborgen stukje 
alvorens algemeen te gebruiken. 
•  Verwijdert efficiënt zowat elke soort vervuiling van elk hard oppervlak.  
 

4. Instructies 

•  Zeer veelzijdige om aan te brengen: handmatig, met een borstel, door schuren, schudden, spoelen en dompelen. 
•  Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie. 
•  Test vóór gebruik op gevoelig materiaal. 
•  Niet gebruiken op materiaal onder elektrische spanning. 
•  Niet gebruiken op kwetsbaar elektronisch materiaal. 
•  Breng direct aan , in geconcentreerde vorm. 
•  Respecteer enkele minuten om het product goed te laten indringen. 
•  Met een pluisvrije, propere doek. 
•  Verzeker u van een volledige droging alvorens terug in werking te stellen . 
•  Bescherm en/of smeer opnieuw indien nodig. 
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•  Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 
Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.  
 

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas) 

Voorkomen Vloeistof.  
Kleur Kleurloos tot geel.  
Geur Citrus.  
Dichtheid 0.822 g/cm3 (@ 20°C).   
 

6. Verpakking 

Spuitbus 12x500 ML Ref. : 32436 
Bulk 2x5 L Ref. : 32437  
 

  
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. 
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