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MRO CHEMICAL SOLUTIONS

CLEANERS

LUBRICANTS

CRC Industries je celosvětový dodavatel chemických produktů pro průmyslové, automobilové a
elektrotechnické segmenty. Společnost se skládá ze čtyř operačních skupin se sídlem ve Spojených
státech, Belgii, Velké Británii a Austrálii. Společnost CRC Industries Europe má certifikaci ISO 9001.

ANTI-CORROSION

Vyrábíme a dodáváme čisticí prostředky, maziva, protikorozní produkty, lepidla, svařovací produkty,
aditiva, produkty pro lisování a další speciální produkty... vše pro oblasti Evropy, Afriky a Středního
východu.
Zaručujeme vysoce kvalitní produkty podle přísných předpisů ve všech oblastech
výzkumu, vývoje a výroby. Snažíme se splnit dnešní nejpřísnější ekologické a bezpečnostní normy.
Dále společnost CRC vyvíjí nové produkty a pokračuje ve vylepšování stávajících produktů tak, aby
vyhovovaly potřebám našich zákazníků.

PAINTS

WELDING

Podrobné informace o produktech, technické údaje a bezpečnostní listy naleznete v části
našich webových stránek:
www.crcind.com

„PŘESVĚDČTE SE SAMI, ŽE SPOLEČNOST CRC PŘEDSTAVUJE NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ!“

ADHESIVES

SPECIALTY

Všechna prohlášení v této publikaci jsou založena na zkušenostech z provozu a/nebo laboratorním
testování. Z důvodu velké škály zařízení a podmínek a nepředvídatelného lidského faktoru
doporučujeme naše produkty před použitím prakticky vyzkoušet. Všechny informace jsou uvedeny
v dobré víře, ale bez záruky, ať již vyjádřené nebo předpokládané.
Poznámka: Sortiment produktů CRC se vztahuje k dané zemi. Je možné, že některé produkty
uvedené v katalogu, nemusí být k dispozici. Obrázky produktů nejsou závazné. Skutečný produkt
se může od obrázku lišit z důvodu přechodu na nový design.

ACCESSORIES
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MY CRC

AUTOMATICKÉ TDS A AKTUALIZACE MSDS
Služba nabízená koncovým uživatelům a distributorům
společnosti CRC jako prostředek k automatizaci aktualizace
technických listů s údaji (TDS) a materiálových bezpečnostních
listů (MSDS), což snižuje vytížení zaměstnanců, kteří si musí
pamatovat, plánovat a provádět tento požadavek BOZP.
Pomocí My CRC může koncový uživatel zajistit 100% shodu
automaticky, pokud dojde ke změně v listech s údaji, ať již v
důsledku legislativní změny nebo klasifikace nebezpečnosti nebo
změny evropského zákona. Tyto změny nemají vliv na výkon
produktu nebo jeho dostupnost, ale ve vysoce regulovaném
odvětví je pro vyvarování se trestnímu stíhání aktuální shoda
nezbytná. Pokračující legislativa REACH bude ovlivňovat
všechny zpracovatele, distributory a uživatele chemických
látek v celé Evropě. Přesto si mnozí lidé nejsou vědomi toho,
co to znamená. Využívání My CRC zajistí, aby tyto změny byly
začleněny do MSDS a TDS s aktualizacemi, které jsou zasílány
automaticky.

Jednoduchá registrace nabízená prostřednictvím webové
stránky CRC (www.crcind.com) poskytuje přístup ke
kompletnímu sortimentu CRC, kde probíhá výběr příslušných
produktů - týkající se pouze aktualizace relevantních produktů.
Systém si pamatuje výběr a automaticky vygeneruje e-mail
s oznámením, pokud dojde k podstatné změně u TDS
nebo MSDS a udržuje průběžné aktualizace příslušného
managementu a uživatele.
Unikátní služba vytvářející snadnou shodu!
• On-line dostupnost 24/7.
• Odstraní potenciální „opomenutí“ kontroly aktualizací.
• Šetří čas a má jednoduché použití.
• Legislativa se často mění, víte vždy, kdy se to stane?
Přijímejte aktualizace automaticky do vaší e-mailové 		
schránky.
• Veškeré informace jsou bezpečně uchovávány.

MY CRC - POKYNY
1. Přejděte na www.crcind.com/crc.
2. Klikněte na logo My CRC.
3. Vyberte odkaz „Nový uživatel“.
4. Vyplňte údaje o společnosti.
5. Bude vám zasláno jedinečné přihlašovací ID a heslo.
6. Zadejte přihlašovací ID a heslo do My CRC.
7. Po přihlášení vyberte zemi z rozevíracího seznamu v horní části stránky.
Nyní se zobrazí kompletní seznam CRC produktů - MSDS a TDS aktualizace lze vybrat pomocí polí výběru na pravé straně.
8. Potvrďte prosím váš výběr, My CRC okamžitě aktualizuje pole, která byla vybrána.
9. Po výběru všech daných produktů váš internetový prohlížeč jednoduše zavřete proces je dokončen.
10. Pokud je třeba výběr produktů změnit, jednoduše se přihlaste do My
CRC a změňte možnosti aktualizace (pro aktualizaci zvoleného
e-mailu klikněte na logo My CRC).
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PROHLÉDNĚTE SI NAŠE NOVÁ ANIMOVANÁ VIDEA O
PRODUKTECH!

SPOLEČNOST CRC INDUSTRIES EUROPE LZE
NYNÍ NALÉZT NA YOUTUBA!
Vyhledejte společnost CRC Industries Europe na YouTuba a budete moci shlédnout
všechna naše nová animované videa o produktech! Přihlaste se k odběru kanálu a
budete automaticky dostávat aktualizace o nových videích!

NEBO SE PODÍVEJTE NA NAŠE ANIMOVANÉ
FILMY NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!
• Přejděte na www.crcind.com
• Klikněte na záložku Průmysl
• Klikněte na videa

WWW.CRCIND.COM
5

VÍCE PRODUKTU,
MÉNĚ POHONNÉ LÁTKY
Respektujeme životní prostředí, a pokud je to technicky
možné, plníme většinu našich aerosolů pomocí CO2.
Kromě environmentálního hlediska to také přináší ±35
% více produktu pro vás.

Propane/Butane
propellant

Active product

SYSTÉM SPREJŮ 360°

VÍCEJAZYČNÉ NÁDOBY
SPREJŮ
• V závislosti na trhu zobrazují aerosolové produkty na nádobách
standardně buď 31 nebo 8 jazyků.
• Tím je zajištěno, že zahraniční zaměstnanci mohou používat produkty
a rozumí R-větám.
• Produkty společnosti CRC mohou být exportovány globálně pro
mezinárodní pobočky a koncové uživatele.
• Tím se snižuje riziko úrazů nebo nevhodného použití a zvyšuje
bezpečnost uživatele.
• Všechny SDS od www.crcind.com jsou k dispozici až ve 31 jazycích.
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CO2 propellant
Maximum 5%

Minimum 95%
Active product

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EKOLOGICKY ŠETRNÉ PRODUKTY
DEFINICE
Pojmy „EKO“, „ZELENÝ“, „BIO“... se často používají s odkazem na různé druhy
produktů, ale tato charakteristická slova nemají opravdu jasný a nezaměnitelný
význam, dokud nebudou závazně definována zákonem.
V případě chemických produktů lze řádnou registraci zajistit pouze prostřednictvím zkušebních analýz prováděných mezinárodně uznávanými zkušebními
laboratořemi.
PŘÍSTUP SPOLEČNOSTI CRC
Společnost CRC se rozhodla požádat o registraci těchto produktů podle pokynů pro testování OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).
Zejména díky naší investici do udržitelných inovací a našemu zájmu o zdraví
našich spotřebitelů nabízí nyní společnost CRC celou řadu vysoce výkonných
produktů, které mají nízký dopad na životní prostředí.
Tento sortiment produktů byl v současné době rozdělen do 2 úrovní:
ÚROVEŇ 1
Vysoká úroveň biologické rozložitelnosti podle normy OECD 301B.
Produkty, které splňují tuto normu, budou tímto logem označeny.
Budou mít také ve svých názvech termín EKO“.
Test biologické rozložitelnosti OECD 301B
• Vysoká koncentrace testované látky se smísí s bakteriální směsí a během
období 28 dnů je na základě produkce CO2 vyhodnocen konečný rozklad.
Produkt je považován za „snadno biologicky rozložitelný“, když je během testu
v délce 28 dnů vyprodukováno 60 % teoretického množství CO2.
• Negativní výsledek nemusí nutně znamenat, že se produkt v příslušných
podmínkách nerozloží. Je obecně přijímáno, že pokud produkt dosahuje
biologické rozložitelnosti mezi 20 a 60 %, je považován za „inherentně
biologicky rozložitelný“.
ÚROVEŇ 2
Ekologicky preferované produkty.
Každý produkt bude splňovat řadu ekologických kritérií:
Obecná kritéria celkem a minimálně 3 další specifická kritéria (viz
pravý sloupec).

OBECNÁ KRITÉRIA (kritéria vyloučení)
1. Žádné složení nebude obsahovat:
• Těžké kovy jako rtuť (Hg), olovo (Pb), kadmium (Cd) atd.
		 známé svojí toxicitou a perzistencí v prostředí. (ref. 1)
• Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). (ref. 2)
• Látky s ukazatelem potenciálu globálního oteplování > 150, např. HFC.
		 (ref. 3)
• RoHS uvedených látek. (ref. 4)
• Dusitany.
• Aromatické uhlovodíky.
• Chloridy a bromidy.
• Fosfáty a nonylfenoly v případě čisticích prostředků.
2. Žádné složení nesmí být klasifikováno jako „toxické nebo vysoce toxické
pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí“.
3. Žádné složení nesmí být klasifikováno jako, že „může vyvolat senzibilizaci
při vdechování a styku s kůží“.
SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRODUKTU (kritéria pro zařazení)
Každé složení splní alespoň tři z následujících kritérií (v závislosti na kategorii
produktu).
1. Hlavní složkou je voda nebo obsahuje nejméně 50 % obnovitelných materiálů
(ref. 5). V případě maziv je množství obnovitelného materiálu nejméně 70 %,
v případě tuků nejméně 45 %. (ref. 6)
2. Složení obsahuje méně než 10 % těkavých organických látek (VOC).
(ref. 7)
3. Ekologické balení. (ref. 8)
4. U produktů uvedených jako ochrana proti korozi poskytují ochranu proti
slané mlze nejméně 250 hodin. (ref. 9)
5. Inherentně biologicky rozložitelné podle OECD 302C*. (ref. 10)
6. Snadno biologicky rozložitelné podle OECD 301**. (ref. 11)
7. Splňuje kritéria Evropské ekoznačky (viz také www.eco-label.com). (ref. 12)

Ref. 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.). Slovník věd o životním prostředí Longman, Addison Wesley Longman, Harlow (1998). Ref. 2. Příloha XV, Nařízení (ES) 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezení chemických látek Ref. 3. Směrnice 2006/40/ES o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel. Ref. 4. Směrnice 2002/95/ES Evropského parlamentu a Rady z 27.
ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Ref. 5. Rozhodnutí Komise 2005/360/ES stanovující ekologická kritéria a související posuzování a
požadavky na ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pro maziva, příloha, odstavec 5 Ref. 6. Rozhodnutí Komise 2005/360/ES, kterým se stanoví ekologická kritéria a související požadavky na posuzování
a ověřování pro udělování ekoznačky Společenství pro maziva, příloha, odstavec 5 Ref. 7. Rozhodnutí Komise 2005/344/ES stanovující ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství pro univerzální
čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení, příloha, odstavec 8 - těkavé organické látky s bodem varu nižším než 150 °C Ref. 8. ekologické obaly: Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových
odpadech. Ref. 9. ASTM B117 Ref. 10. inherentní biologická rozložitelnost (upravený test MITI): OECD 302C Ref. 11. snadná biologická rozložitelnost: OECD 301 (A-F) Ref 12. Rozhodnutí Komise 2005/360/
ES pro maziva - Rozhodnutí Komise 2005/344/EC pro čisticí prostředky
*/ ** BIOLOGICKÁ ROZLOŽITELNOST = rozložení chemických látek živými organismy. Konečný výsledek biologické rozložitelnosti často znamená úplnou přeměnu organické látky na CO2 a vodu.
* INHERENTNÍ BIOLOGICKÁ ROZLOŽITELNOST (OECD 302): Test proveden za výhodnějších podmínek pro biologickou rozložitelnost. Chemické látky, které splnily test inherentní biologické rozložitelnosti,
jsou považovány za neperzistentní, i když může být rozpad chemické látky v životním prostředí pomalý.
** SNADNO BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ (OECD 301): Test prováděn v nejpřísnějších zkušebních podmínkách. Chemické látky, které prošly zkouškou snadné biologické rozložitelnosti, se rychle rozkládají
v čistírnách odpadních vod a v přirozeném prostředí.

7

FPS

BEZPEČNÉ ZPRACOVÁNÍ
POTRAVIN
Vysvětlení NSF
NSF je zkratka pro Národní hygienickou nadaci, která byla založena
v roce 1944 jako nezisková, nevládní organizace. NSF International je globálním poskytovatelem řešení veřejného zdraví a řízení
bezpečnostních rizik pro společnosti, vlády a spotřebitele. V roce
1999 zahájila svůj dobrovolný Program registrace nepotravinových
sloučenin, aby znovu zavedla předchozí autorizační program řízený
Ministerstvem zemědělství USA (USDA). Hodnocení produktu je
založeno na revizi formulace a štítku. Produkty, které splňují příslušné předpisy a nařízení, obdrží registrační dopis a jsou zahrnuty
do „NSF White Book™ uvádějící chráněné látky a nepotravinové
sloučeniny“.
USDA
USDA (Ministerstvo zemědělství USA ) povolovalo použití nepotravinových sloučenin, včetně čistících prostředků a maziv v rámci
potravinářského průmyslu. V roce 1999 tento bývalý povolovací
program byl znovu zaveden jako program dobrovolné registrace
NSF International. USDA rozděluje maziva do kategorií: USDA H1

KATEGORIE NSF

Maziva
Používána na zařízení pro zpracování potravin jako:
- antikorozní film (odstranění filmu před opětovným použitím zařízení)
- uvolňovací prostředek na těsnění uzávěrů nádrží
- mazivo
H1

Mazivo s náhodným kontaktem s potravinami (v souladu s FDA 21 CFR, oddíl 178.3570).

H2

Mazivo bez kontaktu s potravinami.

Speciální
P1

Čisticí produkty
Potraviny a obalové materiály musí být odstraněny nebo zakryty. Opláchněte pitnou vodou.
Žádný znatelný zápach a vizuální zbytky.
A1

Pachy, které mají být rozptýleny předtím, než jsou potraviny a obalové materiály znovu
v této oblasti exponovány.
A8

Odmašťovadla/odstraňovače karbonu pro zařízení na vaření a uzení potravin
(ve všech odděleních).

V závislosti na použití jsou všechny produkty CRC FPS určeny

Pachy, které mají být rozptýleny předtím, než jsou potraviny a obalové materiály znovu

pro využívání v oblastech zpracovávajících potraviny. Omezení

v této oblasti exponovány.

se mohou vztahovat na produkty, které mají dvojí kódy, pokud
Všechny produkty CRC FPS jsou registrovány NSF.

Čisticí prostředky a leštidla na kovy pro povrchy ve všech odděleních bez kontaktu s 		
potravinami.

možnost kontaktu s potravinami.

jsou použity jako C1 čisticí prostředek pro „všeobecné účely“.

Obecné použití.
Obecné čištění na všech površích ve všech odděleních.

A7

pro náhodný kontakt s potravinami USDA H2 tam, kde neexistuje

CRC FPS (bezpečné zpracování potravin)

Různé.

Čisticí produkty pro nezpracovatelskou oblast.
C1

Použití čisticích nebo sanitačních produktů na zařízení.
Před navrácením zařízení do oblasti zpracování potravin se vyžaduje opláchnutí vodou.

Kontakt s potravinami
Tam, kde je možný náhodný kontakt s potravinami, lze použít

Čisticí rozpouštědla

pouze maziva H1.

K1

Čisticí prostředky a odmašťovadla pro použití v nezpracovatelských oblastech.
Před navrácením zařízení do oblasti zpracování potravin se vyžaduje omytí čisticím
prostředkem a opláchnutí vodou.

K2

Rozpouštědlo pro čištění elektronických přístrojů.
Potraviny a obalové materiály musí být odstraněny nebo zakryty.
Pachy, které mají být rozptýleny předtím, než jsou potraviny a obalové materiály znovu
v této oblasti exponovány.

K3

Odstraňovače lepidel pro obalové materiály potravin.
Potraviny a obalové materiály musí odstraněny nebo zakryty.
Před opětovným použitím se vyžaduje omytí čisticím prostředkem a opláchnutí.
Pachy, které mají být rozptýleny předtím, než jsou potraviny a obalové materiály znovu
v této oblasti exponovány.

8

HACCP

ANALÝZA NEBEZPEČÍ A KRITICKÉ KONTROLNÍ OCHRANNÉ BODY
HACCP je program prevence rizik vyvinutý pro společnosti
zapojené do výroby, zpracování, manipulace, balení, distribuce
a dodávky potravinářských produktů (od surovin a potravin až
po hotové produkty). HACCP není manuálem jako takovým,
ale kontrolním programem, který zahrnuje 7 principů:
1. Systematický soupis všech možných rizik.
2. Identifikace kritických kontrolních bodů (CCP): body ve
fázi, kde lze riziko vyloučit nebo minimalizovat.
3. Výběr kritických překážek/indikativních hodnot a tolerovaných
neshod na CCP.
4. Monitorování CCP.
5. Zachycení nápravných opatření k zajištění bezpečnosti.
6. Nastavení ověřovacích postupů: opakovaná kontrola k
zajištění, že přístup HACCP správně funguje.
7. Aktualizace dokumentačního systému: příručka - evidence
záznamů.
Původ
HACCP má své kořeny u vesmírných cest USA: prošlé
potravinářské produkty nebylo možné vrátit do továrny a
získat místo nich čerstvé. Možné selhání nákladné mise z důvodu
otravy z potravin by bylo nepřijatelným rizikem.

Cíle
• Zajistit a zlepšit bezpečnost potravin: to vyžaduje
vysokou prioritu a je udržováno stanovením a kontrolou
zdravotních rizik v oblasti procesů výroby a manipulace.
• Minimalizovat rizika: tento kontrolní program původem
v Evropské unii je určen pro omezení rizik potenciální
kontaminace potravin (mikrobiologická, chemická,
fyzikální) ve všech oblastech zpracování potravin.
• Zohlednění míry četnosti a závažnosti rizika (riziko =
pravděpodobnost x efekt).
• Rychlý a účinný zásah v případě problémů s kontaminací.
Výhody
• Dosažení celkového systému řízení kvality.
• Certifikát HACCP: bude použit jako standard kvality.
• Opatření výrobce jsou monitorována strukturálně.
• Adekvátní hygienické pracovní postupy.
• Obchodní výhoda: většina zákazníků vyžaduje tento druh
programu kvality bezpečnosti potravin.
CRC a HACCP
Společnost CRC Industries Europe uvádí na trh kompletní
sortiment produktů registrovaných NSF.
• Tyto produkty budou podporovat stávající programy
HACCP nebo pomohou zavádět nový systém HACCP.
• Jsme schopni dodávat potravinářskému průmyslu celý
sortiment požadovaných produktů registrovaných NSF.
• Nabízíme kompletní dokumentaci a produktová školení.
• Jedinečné barevné značení vyvinuté společností CRC
umožňuje ve výrobním procesu lepší kontrolu kritických
kontrolních bodů.
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SYSTÉM BEZPEČNOSTI POTRAVIN
GREENLIGHT
•
•

H1

•

•

Pomáhá vám ZABRÁNIT kontaminaci potravin.
Pomáhá společnostem zabývajícím se
zpracováním potravinářských produktů při
manipulaci, vyhodnocování a kontrole uchovávání
chemických látek.
Stane se cennou součástí analýzy rizik kritických
kontrolních bodů vašeho zařízení - HACCPProgram.
Dostupných více než 25 různých CRC produktů
registrovaných H1.

FPS H1 ZONES
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PREVENTION. NOT DETECTION TM.

Výhradně od CRC Industries

UZAMČENO KVŮLI
BEZPEČNOSTI

INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ
BODY:
Trubička spreje bezpečně zapadne na místo
• Pohodlné neklouzavé držadlo
• Přesná aplikace v pozici „dole“
• Ještě přesnější aplikace v pozici „nahoře“
• Užitečný zachycovací lem
• Trvalá prodlužovací trubička, kterou prostě
nemůžete ztratit

Dvoucestný integrovaný ovládací prvek CRC PermaLock®, který je pečlivě vyvinut pro výkon a trvanlivost,
je nejbezpečnějším uzávěrem na trhu. Víceúčelový sprej:
přesnost v pozici „dole“ a dokonce ještě lepší v pozici
„nahoře“ pomocí trubičky bezpečně zasazené na místě.
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY

PŘESNOST
ODSTRANĚNÍ PRACHU

DUST FREE

DUST CLEANER

Nehořlavý

Hořlavý

ČIŠTĚNÍ LEHKÝCH NEČISTOT

NEW

FLATSCREEN
CLEANER

OXIDE CLEAN
PLUS

CONTACT
CLEANER

CONTACT
CLEANER PLUS

QD-CONTACT
CLEANER

N.F. PRECISION
CLEANER

Ploché obrazovky

Vysoká bezpečnost

Bezpečný pro plasty:
průměrně

Bezpečný pro plasty:
ano

Bezpečný pro plasty:
ano

Nehořlavý
Bezpečný pro plasty:
průměrně

PŘÍPRAVKY NA MYTÍ RUKOU
TEKUTÉ MÝDLO

SUPER
HANDCLEANER

CITRUS
HANDCLEANER

Pro silné znečištění

Pro silné znečištění

UBROUSKY
MULTI
PURPOSE

WIPES IND

12

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

VYSOCE ÚČINNÝ
NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL

NEW

FAST DRY
DEGREASER

Bezpečné pro plasty:
průměrně

INK & PAINT
REMOVER

Odstraňuje inkoust a
barvu

INDUSTRIAL
DEGREASER

Bod vzplanutí: 25°C
Schnutí: střední

LECTRA
CLEAN II

Bod vzplanutí: > 60°C
Schnutí: pomalé

PAINT & GASKET
REMOVER
Odstraňuje barvu
a těsnění

LABEL OFF
SUPER

QUICKLEEN PLUS

CITRO CLEANER

GRAFFITI
REMOVER

Vysoký bod vzplanutí

Citrusová vůně

Na graffiti

FOODKLEEN

Na papírové etikety.

Pro silné
znečištění

INOX WELD
KLEEN

ECO COLD
CLEANER

Mořící pasta

Upřednostňované s
ohledem na životní prostředí

NA BÁZI VODY

INOX
KLEEN

ECO FOAM
CLEANER

ECO COMPLEX
BLUE

PIPE
DE-BLOCKER

Pro slabé
znečištění

Pro silné
znečištění

Pro silné
znečištění

Odblokovací činidlo

GRAFFITI
REMOVER

SCALE
REMOVER

TRAFFIC
FILM REMOVER

HEAVY DUTY
DEGREASER

MULTI SURFACE
CLEANER

Odstraňuje barvy,
inkousty, ...

Silný odstraňovač kamene

Čisticí prostředek na silně
znečištěná vozidla

Vysoce koncentrovaný
alkalický odmašťovač

Výkonný čistící
a odmašťovací prostředek
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY - PŘESNOST
CRC DUST FREE
Nehořlavý vysokotlaký odstraňovač prachu.
Výkonná vysokotlaká směs kapalných plynů, které odstraňují prach a čistí účinným tlakem suchého plynu.
Snižuje nebezpečí poruch, odstávek a škod způsobených mikroskopickým prachem. Nezanechává zbytky
nebo kondenzát. Určen k použití jako čisticí prostředek elektrických a elektronických zařízení v oblastech
zpracování potravin i v nezpracovatelských
oblastech.

Ref.
32705
32315

K2

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 400 gr

CRC DUST CLEANER
Odstraňovač prachu bez obsahu hořlavých zbytků
Pro použití na elektromechanických sestavách, elektrických agregátech, elektronických součástkách, deskách
s plošnými spoji, mechanismech na mince a přesných přístrojích. Čistý, suchý a nemastný. CRC Gas Duster
nemá vliv na ozónovou vrstvu.

Ref.
32459

VELIKOST
Aerosol 250 ml

CRC FLATSCREEN CLEANER
Bezpečné čištění všech typů plochých obrazovek, LCD nebo TFT displejů a skleněných ploch skenerů.
Stabilní pěnové složení, které nevytéká nebo neodkapává. Rychle odstraňuje množství různých typů
znečištění a kontaminace dotykových obrazovek a displejů. Vhodný pro použití na širokém spektru tvrdých
povrchů napříč všemi odvětvími.

K2
Ref.
32221

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC OXIDE CLEAN PLUS
2 v 1: Čisticí prostředek a mazivo pro všechny typy ošetření vysokobezpečnostních kontaktů.
Nehořlavý produkt umožňuje použití, i když bude ošetřovaný povrch pod elektrickým napětím. Rychle proniká
a uvolňuje usazeniny na kontaktech. Maže kontaktní plochy a zajišťuje optimální tok elektrického proudu.
Velmi bezpečný díky nehořlavé směsi, snižuje riziko elektrického oblouku a úniku. Po odpaření Oxid Clean
Plus obnovuje tok elektrického proudu a zanechává
ochranný film.

Ref.
32689
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VELIKOST
Aerosol 250 ml

NEW

ČISTICÍ PROSTŘEDKY - PŘESNOST
CRC CONTACT CLEANER
Efektivní přesný čisticí prostředek.
Čisticí prostředek na kontakty nezanechávající zbytky pro použití na PCB a elektronických zařízeních.
Rychleschnoucí. Není určen pro použití na zařízeních pod napětím. Vyvinutý pro použití jako čisticí prostředek
elektrických a elektronických zařízeních v oblastech zpracování potravin i v nezpracovatelských oblastech.

Ref.
32662
12101

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml

K2

CRC CONTACT CLEANER PLUS
Čištění, deoxidace, mazání a ochrana elektrických kontaktů.
Bezpečný pro plasty a pryž. CRC Contact Cleaner Plus poskytuje dlouhotrvající mazání, které je bezpečné
pro použití na všech kovových površích, většině pryží, plastů a nátěrů. Contact Cleaner Plus je nekorozivní.
Nemá vliv na ozónovou vrstvu.

Ref.
32704
32180

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml

CRC QD-CONTACT CLEANER
Rychleschnoucí čisticí prostředek na bázi rozpouštědel pro lehká znečištění na elektrických a elektronických
součástkách.
Je také kompatibilní s citlivými plasty. Rychleschnoucí směs rozpouštědel pro čištění elektronických zařízení.
Poskytuje vhodný přesný čisticí účinek na citlivých elektronických a elektrických komponentech bez rizika nákladné
škody. CRC QD-Contact Cleaner je stabilní, inertní,
čisticí prostředek na bázi rozpouštědel s vysokou
čistotou, vyvinutý pro aplikace, kde se mohou použít
rozpouštědla s nižším bodem vzplanutí a kde se
jedná o citlivé plasty.
Ref.
32671
32429

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml

CRC N.F. PRECISION CLEANER
Nehořlavý čisticí prostředek na bázi rozpouštědel pro lehká znečištění na elektrických a elektronických
součástkách.
Unikátní nehořlavý přesný čisticí prostředek vhodný pro čištění a odmašťování všech typů elektrických
a elektronických součástek, kde je odstávka nemožná nebo velmi nákladná. CRC N.F. Precision Cleaner
neobsahuje chlorovaná rozpouštědla, CFC a HCFC,
na bázi rozpouštědel, nehořlavý, rychleschnoucí.

Ref.
32685

VELIKOST
Aerosol 250 ml
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY - VYSOCE
ÚČINNÉ
CRC FAST DRY DEGREASER
Rychleschnoucí čisticí prostředek na bázi rozpouštědel pro těžká znečištění na mechanických dílech,
vhodný pro většinu plastů. Rychleschnoucí čisticí prostředek s nízkým bodem vzplanutí, který rozpouští
tuky, oleje, maziva a odstraňuje nečistoty přichycené na povrchu. Navržený pro aplikace, kde mohou být
použita hořlavá rozpouštědla. Test před aplikací na citlivých plastech (např. EPS, XPS, ABS) nebo tam,
kde může být problém s praskáním plastů. Při použití na velkých plochách zajistit dostatečné větrání.

Ref.
10227
10230
10233
31927

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l
Balení 200 l

CRC INDUSTRIAL DEGREASER
Čisticí prostředek na bázi rozpouštědel pro silná znečištění na mechanických dílech.
Silný, rychle se odpařující čisticí prostředek s bodem vzplanutí 25 °C. Odstraňuje tuky, oleje, maziva, netvrzená
lepidla a nečistoty ze zařízení, strojů a kovových dílů. Při aplikaci na velkých plochách nebo v ponorných lázních
zajistit prevenci proti explozi. Před použitím na plastech otestovat.

Ref.
10321
10325
10326

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l

K1

CRC LECTRA CLEAN II
Čisticí prostředek na bázi rozpouštědel s vysokým bodem vzplanutí pro těžká znečištění na mechanických
dílech.
Vysoce účinný čisticí prostředek s vysokým bodem vzplanutí nad 60 °C pro lepší bezpečnost při aplikaci.
Prodloužená doba schnutí umožňuje produktu působit po delší dobu a rozpouštět těžká znečištění. Vhodný
pro použití v ponorných lázních a ultrazvukových ponorných nádržích.

Ref.
30449
10314
10315
30450

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l
Balení 200 l

CRC QUICKLEEN PLUS
Rychleschnoucí nechlorovaný čisticí prostředek.
Rychleschnoucí silná odmašťovací směs rozpouštědel bez chlorovaných rozpouštědel. Proniká do nečistot,
špíny a znečištění za účelem zlepšení kritických spojů a zvýšení celkové výkonnosti. Kvůli zvýšenému bodu
vzplanutí 29 °C se během aplikace snižuje riziko vznícení. Rychle rozpouští tuky, oleje, maziva, dehet a lepidla
ze všech kovových dílů, strojů a nářadí. Efektivní smytí znečištění. Nezanechává žádné zbytky. Nezpůsobuje
zabarvení a korozi kovů. Bezpečný pro většinu plastů, nátěrů a pryží.

Ref.
32515
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VELIKOST
Aerosol 500 ml

NEW

A8

ČISTICÍ PROSTŘEDKY - VYSOCE
ÚČINNÉ
CRC CITRO CLEANER
Vysoce účinný čisticí prostředek na bázi přírodních pomerančových terpenů pro bezpečné čištění strojů
a zařízení v rámci údržby.
Ideální alternativa k tradičním rozpouštědlům a vysoce alkalickým čisticím prostředkům. Bezpečný pro všechny
kovové povrchy a pro většinu pryží, plastů a nátěrů. Rychle odstraňuje mnoho různých typů znečištění.
Vhodný pro použití na široké spektrum tvrdých
povrchů v rámci všech odvětví průmyslu. Příjemná
citrusová vůně.

Ref.
32436
32437

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

CRC GRAFFITI REMOVER
Odstraňuje všechny stopy barvy a inkoustu.
Rozpouští a uvolňuje nežádoucí barvy a inkousty z aerosolů, per a značkovačů. Bezpečný pro použití na
většině podkladů. V případě pochybností testovat před aplikací. Zabraňuje poškození původního povrchu
v důsledku nadměrného poškrábání. Nezanechává kyselé nebo alkalické zbytky, které by mohly poškodit
beton, sádru nebo cement.

Ref.
20717

VELIKOST
Aerosol 400 ml

CRC INK & PAINT REMOVER
Čisticí prostředek na bázi rozpouštědla pro čištění inkoustových skvrn, zbytků lepidla, pěny PU a barev.
Obsahuje nechlorovaná rozpouštědla. Neobsahuje silikony. Nekorozivní produkt bezpečný pro použití na
všech kovových površích, nezanechává skvrny. Odstraňuje barvy, inkoust, lepidla a PU prakticky z jakéhokoliv
tvrdého povrchu, jako je kov, beton, dřevo, kámen. Nepoužívat na plasty a pryže.

Ref.
32056

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC PAINT & GASKET REMOVER
Nechlorované rozpouštědlo pro odstraňování těsnění, lepidel a nahromaděných karbonových usazenin
ze všech druhů pevných podkladů.
Žádná chlorovaná rozpouštědla. Bezpečné použití na všech kovových površích, nezanechává skvrny. Rychle
a snadno rozpouští barvy a graffiti. Vhodné pro použití ve všech odvětvích průmyslu.

Ref.
32370

VELIKOST
Balení 5 l
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY - VYSOCE
ÚČINNÉ
CRC LABEL OFF SUPER
Odstraňovač etiket.
Směs rozpouštědel bez CFC a HCFC. Odstraňuje samolepicí papírové etikety z většiny povrchů za 2-3 minut
po namočení (před použitím provést test na plasty). Zařazen do seznamu produktů NSF jako odstraňovač
lepidel (NSF K3).

Ref.
32668
32314

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 400 ml

K3

CRC FOODKLEEN
Rychleschnoucí čisticí prostředek na bázi rozpouštědel pro rozpouštění silných znečištění v oblastech
zpracování potravin.
Směs rozpouštědel určená pro použití v potravinářském průmyslu, registrována NSF A8, C1. Bezpečná
aplikace díky bodu vzplanutí 40 °C. Rozpouští tuky, oleje, maziva, a netvrzená lepidla.

Ref.
12056
20119

Velikost
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

CRC INOX WELD KLEEN
Obnovuje původní vlastnosti nerezové oceli po svařování.
CRC Inox Weld Kleen je mořící pasta, která obnovuje původní vzhled nerezové oceli po svařování nebo
tepelné úpravě. Odmašťování, čištění, moření a pasivace austenitických a duplexních nerezových ocelí 303,
304, 316, ... , niklu a hliníku. Rychlé zpracování, velmi efektivní, ekonomické a praktické využití.

Ref.
30379

VELIKOST
Balení 2 Kg

CRC ECO COLD CLEANER
Biologicky rozložitelný odmašťovač na bázi rozpouštědel pro mechanické díly.
Rychleschnoucí a účinný čisticí prostředek. Čistí a odmašťuje všechny kovové díly, stroje a nástroje. CRC
ECO Cold Cleaner rychle penetruje a odstraňuje mastnotu, olej a nečistoty. Snadno biologicky rozložitelný:
OECD 301B: 62 %.

Ref.
31908
31914
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VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

C1

A8

ČISTICÍ PROSTŘEDKY - VODOU
ŘEDITELNÉ
CRC INOX KLEEN
Pěnový čisticí prostředek na bázi vody pro odmašťování a čištění lesklých kovových povrchů.
CRC Inox Kleen je NSF A7, C1 registrován pro použití v potravinářském průmyslu. Odstraňuje otisky
prstů, vodoznaky, prach a nečistoty z nerezové oceli. Zanechává ochranný nemastný film, který dlouhodobě
napomáhá k udržení původního vzhledu a zajišťuje odolnost kovového povrchu vůči dlouhodobým skvrnám
a nečistotám. CRC Inox Kleen je také vhodný pro hliník, chrom a většinu plastů (před použitím provést test).

A7
C1

Ref.
20720

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC ECO FOAM CLEANER
Nehořlavý pomaluschnoucí čisticí prostředek na bázi vody vhodný pro odstraňování silného znečištění
při vertikálních aplikacích v oblastech zpracování potravin.
Koncentrovaný odmašťovač na bázi vody pro použití v potravinářském průmyslu (NSF A1). Stabilní,
neodkapávající pěna, zajišťuje dlouhý kontakt se znečištěním zejména na svislých plochách. Po aplikaci
opláchnout vodou. Snadno biologicky rozložitelný podle OECD 301B: 64 %.

Ref.
10278

A1

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC ECO COMPLEX BLUE
Nehořlavý pomaluschnoucí čisticí prostředek na bázi vody pro odstraňování silného znečištění v
oblastech zpracování potravin.
Koncentrovaný odmašťovač na bázi vody pro použití v potravinářském průmyslu (NSF A1). Vynikající
produkt pro použití v ponorných nádržích, tlakových myčkách, ultrazvukových a parních čisticích
zařízeních. Naředit podle informací na listu s údaji. Bezpečný pro plasty. Po aplikaci opláchnout vodou.
Snadno biologicky rozložitelný koncentrát podle OECD 301B: 64 %.

Ref.
10286
10282
12127
20123
30431

A1

VELIKOST
Ruční aplikátor spreje 750 ml
Balení 5 l
Balení 5 l + aplikátor
Balení 20 l
Balení 200 l
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY - NA BÁZI
VODY
CRC PIPE DE-BLOCKER
Silné odblokovací činidlo.
Koncentrovaná směs sodného louhu, povrchově aktivních látek a komplexotvorných činidel na bázi vody.
Silně zásaditá, proniká silnou mastnotou a tukovými zbytky. Lze používat pro preventivní údržbu.
Pokyny:
Nalít koncentrát do odpadního potrubí a nechat působit nejlépe přes noc. Propláchnout proudem horké vody.

Ref.
30030

VELIKOST
Balení 1L

CRC GRAFFITI REMOVER
Odstraňuje stopy barev, inkoustů a značkovačů.
Univerzální čisticí prostředek na bázi vody pro odstraňování běžných graffiti. Tixotropní řešení pro použití
na svislé povrchy. Ideální pro použití na citlivé povrchy a bezpečný pro použití na většině podkladů.
Pokyny:
Aplikovat přímo na graffiti. Na porézní povrchy může být potřeba použít štětec. Ponechat, dokud graffiti
nezačne mizet a opláchnout vodou. Pokud je to
nutné, opět aplikovat. Před použitím vždy provést
předběžný test na plasty, nátěrové hmoty a laky.

Ref.
20485

VELIKOST
Balení 5 l

CRC SCALE REMOVER
Silný odstraňovač kamene.
Čisticí prostředek pro odstraňování usazenin vodního kamene a rzi. Obnovuje a zlepšuje povrchovou
úpravu. Vhodný pro použití na většině kovů a plastů.
Pokyny:
Použít jako koncentrát nebo zředěný (až 1:20) podle úrovně vodního kamene, který má být odstraněn.

Ref.
20482
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VELIKOST
Balení 5 l

ČISTICÍ PROSTŘEDKY - NA BÁZI
VODY
CRC TRAFFIC FILM REMOVER
Vysoce účinný čisticí prostředek na znečištěná vozidla.
Čisticí prostředek na bázi vody pro odstraňování nečistot z provozu a běžného znečištění. Lze aplikovat
ručně vysokotlakým čističem nebo pomocí automatického mycího zařízení. Bezpečný pro použití na většině
plastů, lakovaných povrchů a automobilových karoserií.
Pokyny:
Může být použit studený nebo teplý. Aplikovat jako
koncentrát nebo zředěný (1:20 až 1:200) podle
stupně znečištění. Opláchnout studenou vodou.

Ref.
20486

VELIKOST
Balení 5 l

CRC HEAVY DUTY DEGREASER
Vysoce koncentrovaný alkalický odmašťovač.
Vysoce koncentrovaný odmašťovač na vodní bázi. Rychle odstraňuje oleje, tuky, silikony a silné znečištění.
Bezpečný pro použití na většině plastů, lakovaných a smaltovaných površích.
Pokyny:
Lze použít studený nebo teplý. Aplikovat jako koncentrát nebo zředěný (1:6 až 1:40) v závislosti na úrovni
znečištění.

Ref.
20487

VELIKOST
Balení 5 l

CRC MULTI SURFACE CLEANER
Vysoce rozpouštěcí čisticí prostředek.
Silný čisticí prostředek a odmašťovač na bázi vody pro víceúčelové čištění. Bezpečný pro použití na většině
plastů, lakovaných nebo smaltovaných površích. Lze jej také použít v ultrazvukovém čisticím zařízení.
Pokyny:
Lze použít studený nebo teplý. Lze aplikovat ručně, štětcem nebo ponořením. Aplikovat jako koncentrát nebo
zředěný (1:6 až 1:40) v závislosti na úrovni znečištění.

Ref.
20488

VELIKOST
Balení 5 l
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY - PROSTŘEDKY NA MYTÍ RUKOU
CRC SUPER HANDCLEANER
Prostředek na mytí rukou na silně znečištěné ruce.
Obsahuje vedle lehkých rozpouštědel a biologicky
rozložitelných povrchově aktivních látek také malé abrazivní
části přírodního původu. Velmi účinný na tuky, uhlík a
nejodolnější znečištění.

Ref.
30675
30676

VELIKOST
Tuba 150 ml
Balení 2,5 L

CRC CITRUS HANDCLEANER
Profesionální prostředek na mytí rukou bez rozpouštědel s Aloe Vera, jojobou a ekologicky šetrnými
abrazivy.
Šetrný pro kůži. Svěží vůně. Snadno odstraňuje: maziva, tuky, dehet, brzdové kapaliny a asfalt.

Ref.
32321

22

VELIKOST
Balení 3,8 L

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY UBROUSKY
CRC WIPES IND
Víceúčelové průmyslové silné čisticí ubrousky.
Odstraňují oleje, tuky, barvy, inkousty a lepidla z různých povrchů. Strukturovaná strana ubrousku jemně, ale
účinně odstraní veškeré znečištění. Hladká strana ubrousku účinně znečištění zachytí.
Vysoce absorpční čisticí ubrousky s účinnou vrstvou polymeru poskytují čisticí sílu pemzy bez poškrábání.
Vysoce účinný na znečištění lepidly, dehtem, asfaltem, pryskyřicí, silikonovými mazivy, oleji, petrochemickými
látkami, barvami atd. Čisticí prostředek a ručník společně v jednou praktickém ubrousku. Obsahuje kondicionér
kůže nahrazující přírodní oleje odstraněné během čištění. Bez parfémů.

Ref.
20246
12006

VELIKOST
Dóza 50 utěrek
Nádoba 100 utěrek
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MAZIVA

OBRÁBĚNÍ A VRTÁNÍ
OBRÁBĚNÍ
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MAZIVA - OBRÁBĚCÍ KAPALINY

CRC SUPERCUT
Obráběcí kapalina s nízkou viskozitou pro běžné obrábění kovů.
Nechlorovaná, vysoce výkonná obráběcí kapalina. Snižuje teplo vytvořené třením, ochlazuje odstraněním
tepla z obráběcích nástrojů a odebírá třísky z místa obrábění. Výrazně zvyšuje životnost a chrání právě
obráběné díly před korozí.

Ref.
32687
32210
30353
20457
30354

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 400 ml
Balení 1L
Balení 5 l
Balení 20 l

CRC ECO SUPERCUT
Biologicky rozložitelný obráběcí olej.
Přírodní olej bez přísad a chloru pro obrábění železa, neželezných kovů a hliníku. Ochlazuje odstraněním
tepla z obráběcích nástrojů, snižuje teplo vytvořené třením a odstraňuje třísky z místa obrábění. Chrání
právě obráběné díly před korozí a podstatně zvyšuje životnost. Snadno biologicky rozložitelný podle OECD
301B: 87 %.

Ref.
31911
31917
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VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

MAZIVA - OBRÁBĚCÍ KAPALINY

CRC LUB 21
Polosyntetická obráběcí kapalina pro obrábění a opravy všech druhů kovů (ocel, měď, hliník, nerezová
ocel atd.).
Tato obráběcí kapalina poskytuje významné prodloužení životnosti obráběcích nástrojů a obráběným dílům
poskytuje vynikající antikorozní povlak. Třísky jsou snadněji odebírány. Ve srovnání s tradičními kapalinami
má CRC LUB 21 značně prodlouženou životnost.

Ref.
20248
30405
30404

VELIKOST
Balení 5 l
Balení 25 L
Balení 200 l

CRC SUPER TAPPING FLUID
Obráběcí kapalina s vysokou viskozitou pro extrémní obrábění kovů.
Nechlorovaná, vysoce výkonná kapalina pro řezání závitů. Určena pro vysokotlaké aplikace. Snižuje teplo
vytvořené třením, ochlazuje odstraněním tepla z obráběcích nástrojů a odebírá třísky z místa obrábění.
Výrazně zvyšuje životnost a chrání právě obráběné díly před korozí.

Ref.
32686
30398
20552

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Balení 1L
Balení 5 l

CRC SUPER TAPPING COMPOUND
Speciální obráběcí směs pro kovy.
CRC Super Tapping Compound je směs k okamžitému použití u obrábění kovů s vynikající přilnavostí a
extrémní odolností vůči tlaku. Vytváří tlaku odolný, houževnatý film mezi hranou obráběcího nástroje a
obrobkem. Zajišťuje výbornou kvalitu povrchu a prodlouženou životnost nástroje.

Ref.
30706

VELIKOST
Balení 500 g

CRC WOOD GLIDER
Zlepšuje klouzání nezpracovaného dřeva na pracovních stolech dřevozpracujících strojů.
Bezbarvý produkt bez silikonů. Produkuje velmi nízký koeficient tření. Vhodný pro všechny druhy dřeva.
Bezpečný pro všechny kovové povrchy, nezanechává skvrny. Lze použít na plastových pohonech a posuvných
mechanismech, vodících tyčích, pracovních a polohovacích stolech všech dřevoobráběcích strojů.

Ref.
32244

VELIKOST
Aerosol 400 ml
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MAZIVA - OLEJE

CRC 3-36
Lehký mazací olej s dobrou penetrací pro univerzální použití.
Univerzální mazací olej s vynikajícími penetračními vlastnostmi. Vhodný jako víceúčelové mazivo pro
jednoduché aplikace. Poskytuje také dobrou ochranu proti korozi pro díly skladované ve vnitřních
prostorách.

Ref.
32673
10110
10114
30362
30364

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l
Balení 200 l

CRC 5-56 + PTFE
Multifunkční servisní tekutina pro použití v odborné mechanické údržbě.
Obsahuje PTFE pro lepší mazací účinek v průmyslových podmínkách. Velmi vhodná do provozů s častými
starty, zastaveními a střídavými pohyby. Vytlačuje vlhkost a chrání před elektrickými poruchami. Poskytuje
dobrou ochranu proti korozi. Maximální penetrační vlastnosti pro odblokování závitových spojů nebo
upnutých kovových ploch. Čistí a chrání plochy
znečištěné obráběním nebo manipulací.

Ref.
32703
32354

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml

CRC POWER LUBE
Lehký mazací olej s PTFE pro častá spuštění.
Vynikající mazivo pro univerzální použití obsahující PTFE. Poskytuje dlouhodobou ochranu proti opotřebení,
tření a korozi.

Ref.
32648

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC ROST FLASH
Uvolňovač rzi s mrazicím efektem.
Po aplikaci na zkorodovaný šroubový spoj dojde k ochlazení rzi (-40 °C) a vzniku prasklin, které zanechávají
malé trhliny. Aktivní kapalina do těchto malých otvorů rychle vniká a zablokované části se jednoduše uvolní.
CRC Rost Flash uvolňuje všechny druhy závitových dílů, čepů a kluzných dílů. Neobsahuje silikony a kyseliny.

Ref.
10864
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VELIKOST
Aerosol 500 ml

H2

MAZIVA - OLEJE

CRC RUST OFF IND
Penetrační olej, který rychle uvolňuje a maže zadřené mechanismy.
Rychle proniká korozí a nečistotami. Uvolňuje zadržené a rezavé šrouby, matice a jiné kovové součásti.
Zanechává film MoS2 s mazacím účinkem.

Ref.
32688
30507

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml

CRC PEN OIL
Penetrační olej, který rychle uvolňuje a maže zadřené mechanismy.
Rychle proniká korozí a nečistotami. Uvolňuje zadržené a rezavé šrouby, matice a jiné kovové součásti.
Speciálně navržen pro použití v potravinářském průmyslu.

Ref.
32606

VELIKOST
Aerosol 500 ml

H1

CRC ECO PEN OIL
Biologicky rozložitelný penetrační olej.
Maže a uvolňuje zadřené a zkorodované kovové díly (šrouby, ...). Usnadňuje demontáž. Snadno proniká
korozí a nečistotami. Snadno biologicky rozložitelný podle OECD 301B: 89 %.
Ref.
31909
31915

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

CRC SILICONE IND
Syntetický mazací olej, vhodný pro plastové pohony a aplikace při vysokých teplotách.
Vynikající syntetické mazivo s vysoce kvalitním silikonem. CRC Industrial Silicone vykazuje vynikající mazací
a teplotní/viskózní vlastnosti. Snižuje tření a hluk na nekovových dílech.

Ref.
32635
30053

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

CRC SILICONE
Syntetický mazací olej bezpečný při zpracování potravin a vhodný pro plastové pohony a aplikace při
vysokých teplotách.
Vynikající syntetické mazivo s vysoce kvalitním silikonem. CRC Silicone vykazuje vynikající mazací a teplotní/
viskózní vlastnosti. Registrováno NSF H1. Snižuje tření a hluk na nekovových dílech v celém potravinářském
průmyslu.

H1
Ref.
31262

VELIKOST
Aerosol 500 ml
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MAZIVA - OLEJE

CRC WIRE ROPE LUBE
Vysoce účinné mazivo.
Určeno pro ochranu a mazání za všech provozních podmínek. Produkt hluboko proniká za účelem vnitřní
ochrany ocelových lan, regálů a ozubených kol, talířových kol a vaček, hnacích mechanismů ve stavebnictví,
loděnicích, docích, kamenolomech, těžkém strojírenství, automobilovém a výrobním průmyslu.

Ref.
32334

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC SLIDEWAY OIL
Olej s nízkou viskozitou pro mazání vysokorychlostních vřeten a kluzných vedení .
Tenký trvanlivý vysoce zátěžový mazací film s nízkou viskozitou, dobrou afinitou ke kovům, vynikající
odolností vůči vodě, snižuje problémy s přilepováním a prokluzem.
Aplikace:
Vodicí kolejnice, nastavovací mechanismy, kulové
čepy, rotační polohovací povrchy.

Ref.
32146

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC MULTI OIL
Lehký víceúčelový olej bezpečný při zpracování potravin pro univerzální použití.
Mimořádně efektivní a účinné univerzální mazivo pro použití v potravinářském průmyslu. CRC Multi Oil
je registrován NSF H1 a vykazuje vynikající penetrační schopnosti a uvolňuje rez, vodní kámen, nečistoty a
korozi.

Ref.
32605
20157

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

H1

CRC CHAIN LUBE
Těžký mazací olej bezpečný při zpracování potravin pro hnací a dopravní řetězy.
Vysoce výkonné pěnové mazivo obsahující PTFE. CRC Chain Lube je kompatibilní s o-kroužky, velmi
odolný vůči stříkající vodě a zabraňuje vzniku koroze. Díky svým vlastnostem a registraci NSF H1 je skvělým
mazivem řetězů v potravinářském průmyslu.

H1
Ref.
32316
30033
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VELIKOST
Aerosol 400 ml
Balení 5 l

MAZIVA - OLEJE

CRC CHAIN LUBE IND
Těžký mazací olej pro hnací a dopravní řetězy.
Velmi výkonné pěnové mazivo obsahující PTFE. CRC Chain Lube IND je kompatibilní s o-kroužky, velmi
odolný vůči stříkající vodě a zabraňuje vzniku koroze. Výborné mazivo pro řetězy v průmyslovém prostředí.

Ref.
32636

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC HIGH SPEED CHAIN OIL
Voděodolné mazivo na řetězy.
Speciálně vytvořená směs vysoce kvalitních minerálních a syntetických olejů, antioxidačních aditiv
a aditiv proti opotřebení, modifikátorů tření a lepivých činidel. Proniká hluboko do oblastí čepů článků řetězu
a pouzder, pak vytvoří přilnavý, dlouho trvající mazací film. Určena i pro vysoce namáhané rychle běžící řetězy
používané v korozivních podmínkách, při vysokých výkonech a velkém zatížení. Odolává omývání horkou a
studenou vodou a při vysokých otáčkách se neztrácí.
Snižuje tření, opotřebení, hluk a vibrace. Prodlužuje
životnost řetězu a je kompatibilní s o-kroužky.
Nepoškozuje kovy, většinu plastů a pryží.

Ref.
32347

VELIKOST
Aerosol 500 ml

MAZIVA - UVOLNĚNÍ FOREM

CRC GLASS BLANK RELEASE
Poskytuje rovnoměrný, čistý a odolný povlak. CRC Glass Blank Release zajišťuje při pokojové teplotě
rychlý vytvrzovací film. Zabraňuje přilnutí produktu k formě. Poskytuje optimální rozložení hmoty ve
formě.

Ref.
32512

VELIKOST
Aerosol 500 ml
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MAZIVA – SUCHÁ

CRC DRY LUBE
PTFE mazivo pro suché mazání a použití na plastových třecích bodech.
CRC Dry Lube je rychleschnoucí disperze s bílými voskovými částečkami PTFE, které zanechávají na
plochách suchý mazací film. Produkt vykazuje výjimečné protilepivé a uvolňující vlastnosti. Jako mazivo je
nejúčinnější při snížených rychlostech a nízkých zatíženích.

Ref.
30520

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC DRY LUBE-F
Mazivo PTFE pro suché mazání a použití v oblastech zpracování potravin.
Mazivo bez obsahu tuků a olejů pro mazání plastů, pryží nebo kovových povrchů. Čisté, suché a nelepící se.
Teplotní odolnost do 250 °C. Jako mazivo je CRC Dry Lube-F nejúčinnější při nízkých rychlostech a lehkém
zatížení. Doporučeno pro použití jako mazivo v oblastech zpracování potravin, kdy může dojít k náhodnému
kontaktu s potravinami.

Ref.
32602

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC DRY MOLY LUBE
Suchý film s obsahem MoS2 odolný vůči vysokému tlaku pro mazání kov/kov, kde je mokrý film
nevhodný.
Vysoká teplotní odolnost. Eliminuje problémy s přilepováním a prokluzem. Vytěsňuje vlhkost a zabraňuje
přístupu vlhkosti a vody. Chrání před korozí. Zabraňuje zadření a zaseknutí. Produkuje velmi nízký koeficient
tření.

Ref.
32660
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VELIKOST
Aerosol 500 ml

H1

MAZIVA - TUKY

CRC MULTI GREASE
Tuk Lithium EP pro univerzální použití.
EP (extrémní tlak) - tuk na bázi lithiového mýdla pro valivá a kluzná kontaktní ložiska ve všech obvyklých
rychlostech. Chemicky působící přísady EP činí tuk vhodný pro použití, kde dochází k rázům a vibracím.

Ref.
30566
30567
30568
30569

VELIKOST
Tuba 100 ml
Kartuše 400 g
Balení 1 kg
Balení 5 kg

CRC ECO MULTI GREASE
EP biologicky rozložitelný tuk se syntetickým esterovým olejem a aditivy šetrnými k životnímu prostředí.
Vynikající mechanická stabilita a voděodolnost nabízí dobré protikorozní vlastnosti. Extrémní tlak a vlastnosti
proti opotřebení bez toxických aditiv. Široký rozsah provozních teplot: - 40 °C + 150 °C, také přizpůsobený
pro vysokorychlostní aplikace. Produkt je vhodný pro ložiska, čepy a univerzální mazání (ložiska kol, válečková
ložiska, čepy a mazání jakýchkoli mechanických dílů,
zemědělského zařízení a terénních vozidel).

Ref.
31912

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC FOOD GREASE
Víceúčelový tuk pro zařízení zpracování potravin.
Dlouhodobé mazání na zařízení zpracování potravin, kde může nastat náhodný kontakt s potravinami. CRC
Food Grease je registrován NSF H1 pro použití v potravinářském průmyslu a může být použit na všechny
kovové konstrukce, které jsou používány v potravinářském průmyslu: panty, ventily, řetězy, ozubená kola,
čepy,...

Ref.
32317
20158
10291
30438

H1

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Kartuše 400 ml
Balení 1L
Balení 20 l

CRC EP FOOD GREASE
Syntetické ložiskové mazivo s PTFE pro zařízení zpracování potravin.
-50 °C až + 165 °C. Poskytuje dlouhodobé mazání s odolností vůči extrémnímu tlaku. Klasifikace NLGI 2. Chrání
proti korozi v mokrém nebo nasyceném prostředí. Vynikající výkon za extrémního tlaku. Prodlužuje intervaly
mazání a životnost komponentů. V seznamu NSF pro použití jako mazivo v oblastech zpracování potravin,
kde může nastat náhodný kontakt s potravinami.

Ref.
32457

H1

VELIKOST
Kartuše 400 g
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MAZIVA - TUKY

CRC HITEMP FOOD GREASE
Vysokoteplotní syntetický ložiskový tuk pro zařízení zpracování potravin.
-20 °C až + 180 °C. Poskytuje dlouhodobou vysokou teplotu. Klasifikace NLGI 2. Chrání proti korozi v
mokrém prostředí. Obsahuje PTFE pro zvýšení výkonu proti opotřebení. Prodlužuje intervaly mazání a
životnost komponentů. Doporučeno pro použití jako mazivo v oblastech zpracování potravin, kde může
nastat náhodný kontakt s potravinami.

Ref.
32889

VELIKOST
Kartuše 400 ml

CRC HIGH TEMP GREASE
Tuk Lithium EP pro nízké rychlosti, aplikace s vysokým zatížením při vysokých teplotách.
-30 °C až + 200 °C. Doporučeno pro ložiska elektromotorů.

Ref.
30570
30572
30573

VELIKOST
Tuba 100 ml
Kartuše 400 g
Balení 1 kg

CRC LOW TEMP GREASE
PAO ložiskový tuk pro vysoký výkon při velmi nízkých teplotách.
-50 °C až + 160 °C. Velmi nízký kroutící moment. Ideální pro hladké, přesné pohyby. Vydrží vysoká zatížení.
Vynikající odolnost vůči vodě. Tlumí vibrace. Bezpečný pro většinu pryží, plastů a nátěrů. Před použitím
otestovat na citlivých nebo namáhaných materiálech.
Aplikace:
Polohovací systémy, těsnicí mazivo, ložiska, železniční
zařízení, ventily.

Ref.
32144

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC SUPER LONGTERM GREASE (+ MOS2)
Tuk Lithium EP s MoS2 pro nízké rychlosti, aplikace s vysokým zatížením.
Tento tuk si uchovává své mazací vlastnosti za vysokého tlaku povrchu a zatížení.

Ref.
30565
30576
30578
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VELIKOST
Tuba 100 ml
Kartuše 400 g
Balení 1 kg

H1

MAZIVA - TUKY

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Tuk Lithium EP pro nízké rychlosti, aplikace s vysokým zatížením s občasným vystavením stříkající vodě.
Pokud se při venkovních podmínkách objeví vibrace, oscilační pohyby a zatížení nárazy. Dobrá přilnavost
umožňuje vertikální nebo horní aplikace.

Ref.
30585
30587
30589

VELIKOST
Tuba 100 ml
Kartuše 400 g
Balení 1 kg

CRC HIGH SPEED GREASE
Syntetický lithiový komplexní tuk pro aplikace při velmi vysokých rychlostech, dokonce i při nízkých teplotách.
Navržen pro aplikace s vysokorychlostním faktorem. Vynikající odolnost vůči vodě. Nekorozivní. Velmi
dobrá odolnost proti oxidaci. Extrémně vysoké hodnota dn. Nízký počáteční točivý moment. Umožňuje
rychlé zrychlení. Umožňuje rychlé reakční časy. Umožňuje starty při extrémně nízkých teplotách.
Aplikace:
Vřetena, lineární ložiska. Vodítka, ventilátory,
čerpadla, nastavovací mechanismy, sestava těsnění.

Ref.
32142

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC SILICONE GREASE
Těsní sedla ventilů před agresivním prostředím.
Umožňuje hladkou montáž elastomerových těsnění. CRC Silicone Grease vytváří bezbarvý, netvrdnoucí
film, který eliminuje pískání, uváznutí a přilepení. Chrání, kovy, slitiny, plasty a pryže.

Ref.
30724

VELIKOST
Aerosol 400 ml

CRC SPINDLE GREASE
Tuk pro pomalu se pohybující vřetena pro přenos síly a lineární valivá ložiska.
Vynikající odolnost vůči vodě a funkčnost v širokém rozsahu teplot. Produkuje velmi nízký koeficient tření.
Snižuje problémy s přilepováním a prokluzem a poskytuje dlouhotrvající lubrikaci. Nestéká ani neodkapává,
zabraňuje zadření a tření. Vysoký EP (extrémní tlak) a vlastnosti proti opotřebení. Lze použít na vodicí lišty,
vodítka, pomalu se pohybující vřetena pro přenos
energie...

Ref.
32341

VELIKOST
Aerosol 500 ml
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MAZIVA - TUKY

CRC WHITE LITHIUM GREASE (+ PTFE)
Lithiový komplexní tuk s PTFE pro nízké rychlosti a aplikace s vysokým zatížením.
Vysoce čistý bílý tuk NLGI 2 na bázi lithia s moderním aditivem včetně PTFE pro vynikající mazání. CRC
White Lithium Grease má hladkou konzistenci pro optimální pokrytí povrchu.

Ref.
30515

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC EXTREME LUBE
Vysokotlaké mazivo.
Syntetický tuk NLGI 2, zvýšený obsah vysokotlakých aditiv. Vysoce stabilní s dlouhou životností. Vynikající
odolnost vůči vodě. Funkční v širokém rozsahu teplot: -40 °C až 180 °C. Poskytuje dlouhotrvající mazání.
Bezpečný pro většinu pryží, plastů a nátěrových hmot. Obsahuje inhibitor koroze. Velmi dobrá oxidační
stabilita. Působí jako olej, usazuje se jako tuk.

Ref.
32603
30088

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Kartuše 400 g

CRC SYNTHETIC GREASE
Multifunkční, syntetický, vysoce výkonný univerzální tuk.
Použitelný jako olej a usazuje se jako tuk. Vynikající odolnost vůči vodě, obsahuje inhibitor koroze.
Funkční v širokém rozsahu teplot. Poskytuje dlouhodobé mazání s velmi dobrou stabilitou vůči oxidaci.
Bezpečný pro většinu pryží, plastů a nátěrových hmot.

Ref.
32637
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VELIKOST
Aerosol 500 ml

H1

MAZIVA - PASTY

CRC COPPER PASTE
Pasta s měděným částicemi pro vysoká zatížení při spuštění.
Rovněž působí proti zadření. Obsahuje mikroskopický měděný prach, antioxidační aditiva a aditiva proti
opotřebení. Zabraňuje vzájemnému kontaktu kovových povrchů, zadírání, otěru a korozi třením zejména
na kluzných ložiscích.
Ref.
32684
32340
10690
10699

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml
Tuba 100 ml
Balení 500 g

CRC CERAMIC PASTE
Keramická pasta pro vysoká zatížení a vysoké teploty během spuštění.
Působí také proti zadření. Dělící a montážní keramická pasta pro aplikace od -40 °C do +1.400 °C. Zabraňuje
vzájemnému kontaktu kovových povrchů, který způsobuje zadírání, otěr a korozi třením během těžkých
spouštěcích podmínek nebo aplikací při vysokých teplotách.
Ref.
30344
32690
32351
32322

VELIKOST
Tuba 100 g
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml
Balení 500 g

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE (+ MOS2)
Montážní pasta s pevnými grafitovými částicemi a MoS2 pro snadnou montáž a hladké spuštění.
Má dobrou afinitu ke kovům a odolává vysokému tlaku a zvýšeným teplotám.

Ref.
32639

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC ASSEMBLY PASTE
Směs proti zadření pro mazání pouzder, kluzných ploch a malých otevřených ozubených převodů.
Zabraňuje poškození při spuštění a chrání během záběhu. Chrání proti zadření závitových součástí. Účinná
od -30 °C do + 150 °C jako mazivo a do + 1100 °C jako prostředek proti zadření. Vyvinuta pro použití
jako mazivo v oblastech zpracování potravin, kde
může dojít k náhodnému kontaktu s potravinami.

H1
Ref.
32604
20120

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Tin 500 g

CRC ALU PASTE
Pomáhá s montáží hrubých závitových částí a kluzných povrchů.
Zabraňuje zadírání. Vydrží vysoká zatížení. Podporuje extrémně pomalé pohyby. Vyhlazuje drsné povrchy.
Odolnost vůči vysokým teplotám. Pohodlný 360° nástřikový ventil pro aerosoly (včetně obrácené polohy).
Aplikace: Hrubé závity, vodicí lišty, montáž hrubých dílů, kluzných ploch.

Ref.
32147

VELIKOST
Aerosol 500 ml
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TECHNICKÉ INFORMACE

PRODUKT

Min.
Max.
DN
temp. (°C) temp. (°C) (mm/min)

DIN
51 825

CRC Multi Grease

-30

130

400.000

KP 2 K-30

CRC Super Longterm Grease

-30

130

280.000

KPF 2 K-30

CRC Super Adhesive Grease

-30

140

250.000

KP 2 N-30

CRC Low Temp Grease

-50

160

400.000

KP 2 P-50

CRC High Temperature Grease

-30

200

400.000

KP 2 P-30

CRC High Speed Grease

-60

130

1.000.000

KP 2K-60

CRC Food Grease

-20

140

500.000

K 2 K-20

CRC EP Food Grease

-50

165

400.000

KP 2 P-50

CRC HiTemp Food Grease

-20

220

200.000

K 2 U-20

CRC Graphite Assembly Paste

-30

650

-

-

CRC Alu Paste

-25

650

-

-
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WEBOVÉ STRÁNKY
CRC INDUSTRIES EUROPE

PŘEJDĚTE NA WWW.CRCIND.COM A
OBJEVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY!
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MAZIVA - OLEJE, VELKÁ BALENÍ

VLASTNOSTI OLEJE, KTERÉ URČUJÍ OBLAST POUŽITÍ OLEJE

• Viskozita
Měří odpor kapaliny proti tečení.
• Index viskozity (IV)
Vztah viskozity a působení teploty.
• Bod tuhnutí (BT)
Nejnižší teplota, při které může být kapalina stále čerpána.
• Síla filmu
Měří schopnost maziva udržet nepřerušený film během provozních (zátěžových) podmínek. Teplá
tekoucí voda.

Minerální olej
(CRC FPS Lub Oil)

Olej PAO
(CRC FPS Lub Oil PAO)

+
+
+

++
++
+++
++

Index viskozity (IV)
Stárnutí
Bod tuhnutí (BT)
Ochrana vůči opotřebení

PŘEVODOVÉ OLEJE
Definice převodu / převodovky
Převod nebo převodovka převádí rychlost a točivý moment z rotačního zdroje pohonu na ostatní zařízení za použití převodových poměrů.

POŽADAVKY NA PŘEVODOVÉ OLEJE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tepelná a oxidační stabilita.
Kompatibilita s těsnícími materiály.
Ochrana proti nadměrnému opotřebení převodů a ložisek.
Ochrana proti vysokým teplotám a vysokým tlakům (EP převodové oleje).
Čistota převodů a ložisek.
Emulgační vlastnosti.
Ochrana proti rzi a korozi, speciálně pro součásti ze žlutých kovů.
Protipěnivé vlastnosti.

VOLBA PŘEVODOVÉHO OLEJE

Syntetická maziva jsou obvykle určena pro zařízení vystavená:
• Extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
• Častému vysokému zatížení.
• Prodlouženým servisním intervalům.
 Převodové oleje na bázi PAO
CRC LUB OIL PAO 150 (ISO VG 150) *  VI = 137 / PP = -56 °C
CRC LUB OIL PAO 220 (ISO VG 220) *  VI = 140 / PP = -51 °C
CRC LUB OIL PAO 320 (ISO VG 320) *  VI = 142 / PP = -48 °C

VÝHODY:
•
•
•
•
•
•

NSF H1: Univerzální mazivo/ Náhodný kontakt s potravinami.
EP aditiva.
Protipěnivé vlastnosti.
Antioxidant.
Dobré protikorozní vlastnosti.
Bezpečné pro většinu pryží.

* Pro výběr správné viskozitní třídy (ISO VG) použijte manuál výrobce zařízení.
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Ref.
20639
20638
20641
20640
20645
20644

VELIKOST
Lub Oil PAO 150 Balení 5 l
Lub Oil PAO 150 Balení 20 l
Lub Oil PAO 220 Balení 5 l
Lub Oil PAO 220 Balení 20 l
Lub Oil PAO 320 Balení 5 l
Lub Oil PAO 320 Balení 20 l

MAZIVA - OLEJE, VELKÁ BALENÍ

HYDRAULICKÉ OLEJE
Definice hydraulického oleje
Hydraulický olej (kapalina) je medium, jehož pomocí je přenášena síla v
hydraulických systémech.

POŽADAVKY NA HYDRAULICKÉ OLEJE:
• Adekvátní viskozita (čerpadlo a těsnění).
• Nestlačitelnost.
• Nízká pěnivost.
• Tekutost za nízkých teplot.

• Vysoký index viskozity (IV).
• Rychlé odvzdušňování.
• Dobrá tepelné kapacita.
• Ochrana vůči korozi.

VOLBA HYDRAULICKÉHO OLEJE

Moderní hydraulické systémy používají menší čerpadla a vyšší hnací
rychlosti, což má za následek:
• Vysoké průtoky a vyšší teploty.
• Vyšší teplotu = rychlejší oxidaci.
• Krátkou dobu retence.
• Požadavky na rychlou separaci vzduchu a vody.
 DIN 51524/T2 pro hydraulické kapaliny
CRC LUB OIL PAO 32 (ISO VG 32) *  VI = 142 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 46 (ISO VG 46) * VI = 145 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 68 (ISO VG 68) *  VI = 141 / PP = -57 °C

VÝHODY:
•
•
•
•
•
•
•

NSF H1: Univerzální mazivo/ Náhodný kontakt s potravinami.
Vynikající protipěnivé vlastnosti.
Dobré odvzdušnění.
Vynikající deemulgační vlastnosti.
Obsahují inhibitor koroze.
Poskytují dlouhotrvající lubrikaci.
Nízký bod tuhnutí (-57 °C).

Ref.
20643
20642
20647
20646
20649
20648

VELIKOST
Lub Oil PAO 32 Balení 5 l
Lub Oil PAO 32 Balení 20 l
Lub Oil PAO 46 Balení 5 l
Lub Oil PAO 46 Balení 20 l
Lub Oil PAO 68 Balení 5 l
Lub Oil PAO 68 Balení 20 l

Ref.
20635
20634
20637
20636

VELIKOST
Lub Oil 32 Balení 5 l
Lub Oil 32 Balení 20 l
Lub Oil 46 Balení 5 l
Lub Oil 46 Balení 20 l

LUBRICATION OILS
DEMANDS ON GEARBOX OILS:
•
•
•
•
•

Transfer heat.
Protect against wear.
Protect against corrosion.
Keep engines clean.
Sealing properties.

WHEN TO USE MINERAL OILS FOR MACHINE LUBRICATION?
• Indoor machine operation.
• Focus on general lubrication
and protection.
• No extreme temperature fluctuations.
• No extreme low temperatures
(below -21°C).
CRC LUB OIL 32 (ISO VG 32) *  VI = 105 / PP = -21 °C
CRC LUB OIL 46 (ISO VG 46) * VI = 105 / PP = -21 °C

ADVANTAGES:
•
•
•
•
•

NSF H1: General lubricant / Incidental food contact.
Superior antifoam properties.
Good deaeration.
Contains corrosion inhibitor.
Excellent water demulsifying characteristics.
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PROTI KOROZI

DOČASNÁ OCHRANA
VNITŘNÍ SKLADOVÁNÍ

VENKOVNÍ SKLADOVÁNÍ

3-36

SP 350

Do 6 měsíců

Do 2 let

SP 350
Do 1 roku
Kryté podmínky

SP 400
Do 2 let

DLOUHODOBÁ OCHRANA
NÁTĚRY

ZINC PRIMER

GALVA BRITE

GALVA SHINE

INOX 200

ALU HITEMP

Základní barva

Hliníkový vzhled

Výjimečný lesk

Nerezový vzhled

Vysoká teplota

KATODICKÁ
OCHRANA

NÁTĚRY

URETHANE
ISOLATION

GALVABARVA

ZINC

Elektronické díly

OCHRANA PROTI KOROZI
PŘETVAŘEČ

RUST CONVERTER
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ODSTRAŇOVAČ

RUST REMOVER

FERROKLEEN

PROTIKOROZNÍ - DOČASNÁ
OCHRANA
CRC 3-36
Krátkodobý inhibitor koroze. Ochrana v interiérech až 6 měsíců.
Víceúčelový inhibitor koroze s vodoodpudivými a mazacími vlastnostmi. Vytváří tenký, téměř neviditelný
a dlouhotrvající ochranný film proti vodě a kyslíku. Výjimečné penetrační vlastnosti umožňují produktu
působit dokonce i v těch nejmenších pórech a trhlinách. CRC 3-36 chrání kovové díly před korozí, pokud
jsou skladovány ve vnitřních prostorách po kratší dobu.

Ref.
32673
10110
10114
30362
30364

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l
Balení 200 l

H2

CRC SP 350
Dlouhodobý inhibitor koroze.
Ochrana v interiérech až 2 roky. Venkovní ochrana při zakrytí až 1 rok.
Vysoce viskózní ochranný olej. Vytváří tenký penetrační ochranný film, který nezasychá. Chrání proti vlhkosti
a korozivním výparům. Odpuzuje vlhkost a nestéká. Pokrývá hladké povrchy i ostré hrany. Poskytuje poměrně
dlouhou protikorozní ochranu. Neskladovat chráněné díly ve venkovním prostředí a nekrytých podmínkách.

Ref.
32672
32659
20294
30407

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l

CRC SP 400
Dlouhodobý venkovní inhibitor koroze.
Venkovní ochrana před korozí až 2 roky. Voskový ochranný film. Zajišťuje dlouhodobou efektivní ochranu
před korozí v různých venkovních podmínkách. Voskový ochranný film se neláme a chrání před silně
korozivním prostředím, jako je vlhkost a slaná voda.

Ref.
32661
32350
20324
20327
30402

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l
Balení 200 l
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PROTI KOROZI - DLOUHODOBÁ
OCHRANA
CRC ZINC PRIMER
Antikorozní ochranný základní nátěr, snadno přetíratelný.
Zink-fosfátový základní nátěr na kovové povrchy. Rychle schne a zlepšuje přilnavost svrchního nátěru.
Antikorozní ochranné aditivum zpomaluje korozi. Přetíratelný všemi jednosložkovými nátěry již po jedné
hodině.

Ref.
30419

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC GALVA BRITE
Ochranný svrchní nátěr s lesklým hliníkovým vzhledem.
Jednosložkový zink-hliníkový nátěr. Chrání proti korozi a vytváří na natíraném povrchu lesklý hliníkový
vzhled. Dobrá přilnavost ke kovovým povrchům. Výsledkem je jedinečná kombinace pružnosti a tvrdosti.

Ref.
30423

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC ZINC
Katodická ochrana dokonce i poškozených pozinkovaných dílů.
Nátěr na bázi zinku s vynikající přilnavostí ke kovovým povrchům. Vysoký obsah zinku zajišťuje galvanickou
ochranu ošetřeného kovu proti korozi. Zaschlý nátěr obsahuje maximální množství zinku (čistota 98 %),
který zaručuje samoobnovovací efekt, pokud dojde k poškrábání nátěru. Zaschlý nátěr je matný a má
jedinečnou strukturu pro další nátěr.

Ref.
30563
30564
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VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 750 ml

PROTI KOROZI - DLOUHODOBÁ
OCHRANA
CRC GALVA SHINE
Opravná barva pro díly galvanizované za tepla.
Ochranný nátěr s výjimečným leskem. Poskytuje obrobku vzhled dílu právě galvanizovaného za tepla. Film je
velmi odolný a dlouho si udržuje svůj lesk. Ideální barva pro opravy právě galvanizovaných dílů. Barva může
také použita, aby poskytla dílům nový zinkový vzhled.

Ref.
32319

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC INOX 200
Protikorozní nátěr pro povrchy z nerezové oceli.
Nátěr s dobrými protikorozními vlastnostmi a pěkným vzhledem, shodným s nerezovou ocelí (inox).
Nátěr je rychleschnoucí, odolný vůči vysokým teplotám a má vynikající přilnavost. Ideální opravný nátěr:
po svařování nebo při montáži konstrukcí z nerezové oceli. Bude pokrývat a chránit zabarvené svarové švy.

Ref.
32337

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC ALU HITEMP
Ochranný nátěr s hliníkovými vzhledem.
Odolává vysokým teplotám. Barva, která odolává vysokým teplotám do 600 °C. Poskytuje pevný a odolný
povrch, který nehoří, nepraská ani se neodlupuje i při vysokých teplotách. Snese velké kolísání teploty.
Vynikající odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

Ref.
32421

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC URETHANE ISOLATION
Ochranný lak na bázi uretanu pro elektronické součástky.
Transparentní nebo červeně zabarvený jednosložkový nátěr uretanového typu. Uretanový nátěr chrání
proti vodě a vlhkosti a funguje jako bariéra proti kontaminujícím látkám. Nátěr rychle schne a dobře drží
na většině površích. Po vyzrání má ochranný film vysokou pružnost, je trvanlivý a odolný vůči oděru a
znečištění.

Ref.
32669
10630
32670
10641

VELIKOST
Aerosol 250 ml transparentní
Balení 4 L transparentní
Aerosol 250 ml červený
Balení 4 L červený
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PROTI KOROZI - SPECIÁLNÍ

CRC GALVABARVA
Aerosolové barva, která chrání kov před korozí.
Ochranný zink-fosfátový nátěr. Ideální pro označení potrubních rozvodů. Základní nátěr a vrchní nátěr v jednom. Krátká doba schnutí.
Oficiální označení barvy RAL. Odpovídá kategorii ochrany C3 (ISO 12944-2).

Ref.
20563
32170
20566
32079
20572
32702
32080
20581
20584
20587

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml

BARVA
Žlutá
Oranžová
Červená
Modrá
Modrá
Antracit
Šedá
Černá
Stříbrná
Bílá

RAL
1004
2011
3000
5005
5012
7016
7035
9005
9006
9010

CRC RUST CONVERTER
Rychle přeměňuje rez na tvrdý, ochranný povrch.
Transformuje vrstvu rzi do trvalého filmu. Vytváří pevnou bariéru proti korozi.
Vytvořený černý povlak tvoří přirozenou ochranu ocelových konstrukcí. Snadný a
připravený k použití - není třeba dále přetírat. Aplikace běžnými štětci. Okamžitý účinek,
viditelný během 5 minut (v závislosti na podmínkách).
Na bázi vody. Obsahuje zinkové pigmenty.
Přetíratelný estetickými vrchními nátěry např. CRC
GalvaBarva.

Ref.
30067

VELIKOST
Balení 750 ml

Před

Během (čerstvý nátěr)

Po

CRC RUST REMOVER
Odstraňuje korozi a/nebo rez z kovů.
CRC Rust Remover je koncentrát určený k odstraňování vodního kamene a koroze. Na bázi kyseliny,
odstraňuje rez a čistí kovové povrchy od vodního kamene, nečistot, oxidace a skvrn.

Ref.
30610
10752
30611

VELIKOST
Balení 250 ml
Balení 5 l
Balení 20 l

CRC FERROKLEEN
Čistí natřené a holé kovové povrchy kontaminované rzí, vápnem, řasami, oleji a dehtem.
Odstraňuje rez a skvrny z natřených nebo plastových povrchů. Účinný proti široké škále vodních usazenin.
Nehořlavý. Mírně pění. Skládá se z více než 90 % z anorganických složek a biologicky rozložitelných organických
složek. Není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí.

Ref.
30089
30199
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VELIKOST
Balení 5 kg
Balení 20 kg

Vzhled / lesk

PROTI KOROZI - PŘEHLED

Alu HiTemp

Galva Shine

Galva Brite
Inox 200
GalvaBarva

Zinc Primer
Zinc

Ochrana proti korozi
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BARVY - ZNAČENÍ A IDENTIFIKACE

ZNAČENÍ A SIGNALIZACE
DOČASNÉ

MARKER PAINT

AQUA PAINT
MARKER

VERTICAL MARKER

Multipoziční

Multipoziční

Multipoziční

TRVALÉ

STRIPING PAINT
Horizontální oblasti

AQUA
STRIPING PAINT
Horizontální oblasti

MARKER PEN
Přesné

AQUA
MARKER PEN
Přesné

MARKER BALL
Přesné

OSTATNÍ
BARVY RAL

OCHRANA PROTI KOROZI

ACRYL RAL PAINT

AQUA RAL PAINT

GALVABARVA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZAŘÍZENÍ NA LINKOVÁNÍ POMOCÍ BAREV

Ref. 11508
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Ref. 11507

BARVY - ZNAČENÍ A IDENTIFIKACE

CRC MARKER PAINT
Speciální multipoziční barva pro ruční značení a signalizaci.
Rychle schnoucí barva určená pro dočasnou signalizaci a značení pro všechny typy venkovních prací.
CRC Marker Paint může být používán ve všech pozicích, po použití není nutno čistit. Díky speciální
pryskyřici má produkt výbornou přilnavost ke všem typům podkladů (asfalt, kámen, beton, dřevo,...) a to i
v náročných klimatických podmínkách (vzdušná vlhkost, chlad…). Speciální složení (fluorescentní složka)
zajišťuje velmi dobrou viditelnost za tmy i za světla.
Ref.
10158
10165
10155
10167
10160
10157
10163
10164
10154
10162

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml

BARVA
Fluo. žlutá
Fluo. oranžová
Fluo. červená
Fluo. fialová
Fluo. modrá
Fluo. zelená
Fluo. fuchsiová
Černá
Žlutá
Bílá

CRC AQUA PAINT MARKER
Barva na bázi vody určená k ručnímu značení a signalizaci.
Speciální barva na bázi vody určená pro značení a signalizaci ve všech venkovních
a vnitřních podmínkách. Díky obsahu speciální pryskyřice má produkt výbornou
přilnavost ke všem typům podkladů (asfalt, kámen, hlína, beton) a to i v náročných
klimatických podmínkách (vzdušná vlhkost, chlad…). Speciální složení (fluorescentní složka) zajistí velmi
dobrou viditelnost za tmy i za světla. Ekologická barva.

Ref.
30010
30011
30009
30013
30012
32461
30014

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml

BARVA
Fluo. žlutá
Fluo. oranžová
Fluo. červená
Fluo. modrá
Fluo. zelená
Černá
Bílá

VERTICAL MARKER
Vysoce (počasí a otěru) odolná značkovací barva.
Ke značení výškových úrovní, topografických bodů, stromů, palet, krabic, rekvizit, potrubí, ... Speciální
jemný rozptyl umožňuje také psaní a jemné značení. Tixotropní barva, neztéká a je ideální pro značení
na svislých plochách. Ekologická barva.

Ref.
11709
11716
11705
11711
11707
11714

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml

BARVA
Fluo. žlutá
Fluo. oranžová
Fluo. červená
Fluo. modrá
Fluo. zelená
Černá
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BARVY - ZNAČENÍ A IDENTIFIKACE

CRC STRIPING PAINT
Speciální barva pro značení čar.
CRC Striping Paint je speciálně určena pro vyznačování čar a vymezování
úseků ve vnějších a vnitřních prostorách. Vybrané pryskyřice zabezpečují
stálost a odolnost vůči otěru a velmi
špatným klimatickým podmínkám.
Rovné a přesné vyznačování čar a
dlouhodobé pokrytí rovných ploch.

CRC AQUA
STRIPING PAINT
Značkovací barva na bázi vody.
Trvalá značkovací barva šetrná k
životnímu prostředí, na bázi vody.
Vysoká odolnost vůči oděru. Přesná
aplikace nebo aplikace při vysokých
teplotách.

CRC MARKER PEN
Značkovací pera na více povrchů.
Vynikající pokrytí díky použití
technologie opravné kapaliny. Lze
použít na dřevo, kov, pryž, sklo, textil,
papír, smalt, plast, karton, dlažbu, ...
Snadná a čistá aplikace.

CRC MARKER BALL
Nestíratelná barva. Pouze pro
průmyslové použití.
Kuličkový hrot. Pro všechny typy
povrchů. Funkční na mokrých,
olejových, mastných a zrezivělých
površích. UV odolná. Vynikající
odolnost vůči vodě. Funkční v
širokém rozsahu teplot.
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Ref.
11671
11675
11676
11677
11673
11668

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml

BARVA
Žlutá
Červená
Modrá
Zelená
Černá
Bílá

Ref.
31901
31899

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml

BARVA
Žlutá
Bílá

Ref.
20400
20384
20388
30211
20369
20380
30210
20365
20395

VELIKOST BARVA

CRC AQUA MARKER PEN

Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen
Pen

Značkovací pera na bázi vody na více
povrchů. Bez xylenu.

Ref.
30160
30161
30163
30162
30159
30158

VELIKOST
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba

Žlutá
Oranžová

Červená
Fialová
Modrá
Zelená
Hnědá
Černá
Bílá

BARVA
Žlutá
Červená
Modrá
Zelená
Černá
Bílá

Ref.
32469
32467
32468
32466
32465

VELIKOST BARVA

Pen
Pen
Pen
Pen
Pen

Žlutá
Červená
Modrá
Černá
Bílá

BARVY - OSTATNÍ

CRC ACRYL RAL
Akrylová barva.
Rychleschnoucí. Vynikající pružnost. Po plné polymerizaci má barva vysokou odolnost vůči
UV záření. Dobrá přilnavost na kov, dřevo, sklo, barvy, natíratelné plasty, beton, kámen.
Neobsahuje žádné těžké kovy. Dobrá krycí schopnost. Dlouhotrvající a intenzivní lesk. K
dispozici v široké škále barev RAL.

Ref.
-

VELIKOST
Aerosol 400 ml

RAL
-

BARVA
Více než 70 barev

CRC AQUA RAL
Akrylová barva s optimálním množstvím vody použitým jako rozpouštědlo, šetrná k
životnímu prostředí.
Rychleschnoucí barva s dobrou pružností. Po polymerizaci má vysokou odolnost vůči UV
záření. Dobrá přilnavost na kámen, beton, dřevo, sklo, natíratelné plasty a kovy. Dobrá krycí
schopnost. Neobsahuje těžké kovy. Dlouhotrvající a intenzivní lesk. K dispozici v několika
odstínech RAL.
Ref.
-

VELIKOST
Aerosol 400 ml

RAL
-

BARVA
Over 20 Barvas

CRC GALVACOLOR
Aerosolová barva, která chrání kov před korozí.
Ochranný zink-fosfátový nátěr. Ideální pro označení potrubních rozvodů. Základní nátěr
a vrchní nátěr v jednom. Krátká doba schnutí. Oficiální označení barvy RAL. Odpovídá
kategorii ochrany C3 (ISO 12944-2).

Ref.
20563
32170
20566
32079
20572
32702
32080
20581
20584
20587

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml
Aerosol 500 ml

BARVA
Žlutá
Oranžová
Červená
Modrá
Modrá
Antracit
Šedá
Černá
Stříbrná
Bílá

RAL
1004
2011
3000
5005
5012
7016
7035
9005
9006
9010
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SPECIÁLNÍ

CRC 2-26
Odpuzuje vlhkost, která zůstává po poškození vodou, chrání proti korozi a tření.
CRC 2-26 je víceúčelové mazivo bránící elektrickým a elektronickým poruchám v důsledku pronikání vody,
vlhkosti, kondenzace nebo koroze. Vytěsňuje vodu, čistí, odstraňuje aktuální úniky, maže a chrání.

Ref.
32663
30348
10089
10093
30350

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l
Balení 200 l

CRC BELT GRIP
Adhezivní mazivo pásů bezpečné při zpracování potravin.
Odolné vůči vodě. Pomáhá účinnosti přenosu a poskytuje extra tažnou sílou. Zabraňuje prokluzování a pískání.
Určeno pro použití v oblastech zpracování potravin, kde může dojít k náhodnému kontaktu s potravinami.
Zabraňuje prokluzu na všech typech pásů, s výjimkou ozubených řemenů. CRC Belt Grip zvyšuje sílu přenosu
mezi řemeny a řemenicí. Poskytuje lepší záběr a
umožňuje chod při sníženém napnutí pásu.

H1
Ref.
32601

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC BELT GRIP IND
Adhezivní mazivo pásu.
Odolné vůči vodě. Pomáhá účinnosti přenosu a poskytuje extra tažnou sílou. Zabraňuje prokluzování a pískání.
Určeno pro použití v oblastech zpracování potravin, kde může dojít k náhodnému kontaktu s potravinami.
Zabraňuje prokluzu na všech typech pásů, s výjimkou ozubených řemenů. CRC Belt Grip zvyšuje sílu přenosu
mezi řemeny a řemenicí. Poskytuje lepší záběr a
umožňuje chod při sníženém napnutí pásu.

Ref.
32336

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC SUGAR DISSOLVING FLUID
Rozpouští fondanty a cukry z různých povrchů v potravinářském průmyslu.
Rychle rozpouští a odstraňuje cukry, fondanty a deriváty. Zanechává lehký mazný film, který zabraňuje
opětovnému nalepení. Rychle proniká a odstraňuje vrstvu cukru. Neobsahuje ořechové oleje ani deriváty
ořechových olejů. Pomáhá zabraňovat hromadění cukru na spojovacích prostředcích. Registrován NSF H1
č. 144180.

Ref.
30204
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VELIKOST
Balení 5 l

H1

SPECIÁLNÍ

CRC PEEL OFF
Ochranný lak.
Červená barva. Snadno odstranitelný, CRC Peel Off vytváří ochrannou pružnou vrstvu. Homogenní a neporézní
tenký film chrání díly vůči vlhkosti, korozi a jiným povětrnostním vlivům. Ideální pro střední ochranu během
přepravy nebo období nečinnosti. Může být také použit k ochraně natřeného nábytku. Film lze snadno a
rychle odstranit pouhým stržením (bez použití rozpouštědel).

Ref.
20240
20491

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

CRC ECO LEAK FINDER
Umožňuje detekovat úniky plynu v plynových instalacích a vedeních.
Detektor plynů na bázi vody. Splňuje požadavky dle EN 14291 a DVGW (Deutsche Vereinigung des
Gas- und Wasserfaches) registrační číslo NG-5170AS0069. CRC ECO Leak Finder detekuje úniky plynů
v tlakovém potrubí a tlakových systémech. V místě úniku plynu tvoří velmi viditelné bubliny. Biologicky
rozložitelný podle OECD 301B: 31 %.

Ref.
10732
30058

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l

P1

CRC MINUS 50
Inertní, nehořlavá chladicí kapalina.
Silná nehořlavá inertní suchá chladicí kapalina do -50 °C pro údržbu elektrických a elektronických součástí.
CRC Minus 50 lze použít pro údržbu, detekci poruch a opravy v elektrických a elektronických oblastech.

Ref.
32706
30721

VELIKOST
Aerosol 250 ml
Aerosol 500 ml

CRC ROM 300
Ochrana pantografů na bázi vody.
Střednědobý ochranný film na bázi vody zabraňující tvorbě ledu a hromadění sněhu na pantografech.
Pokyny: Naneste na povrch, který má být ošetřen. Před provozem nechte zcela zaschnout.

Ref.
30056

VELIKOST
Balení 5 l
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SPECIÁLNÍ

CRC SMOKE TEST
Pohodlně testuje funkční schopnosti detektoru kouře.
Lze nastříkat z podlahy bez nutnosti použít žebříky nebo židle. Ideální pro bytové nebo komerční detektory,
bezpečný a snadno použitelný. Testeru stačí pouhé 3 sekundy. Kromě toho tester kontroluje překážky nebo
usazeniny, které ucpávají průduchy detektoru a zabraňují kouři, aby se dostal do detekční komory. K tomuto
důležitému testu bezpečnosti není nutné stisknout
testovací tlačítko.

Ref.
32755

VELIKOST
Aerosol 250 ml

CRC DRY CHUTE WAX
Ideální mazivo bez silikonu pro aplikace manipulace s balením.
Zanechává nelepivý, trvanlivý voděodolný film. Eliminuje spojení a slepování obalů a krabic a poskytuje
ochranu většině povrchů. Doporučeno k mazání manipulačních zařízení pro balení, jako jsou skluzy, vodítka
a kolejnice. Snižuje náklady na údržbu.

Ref.
32783
32780
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VELIKOST
Balení 5 l
Balení 20 l

NEW

NAŘÍZENÍ CLP

Pozor! předpisy se změnily, váš štítek taktéž!
Co?

Proč?

Kdy?

• Změny v terminologii, označování a
klasifikace:

• Nařízení EU (1272/2008):
zavedení GHS

• Dnes: Společnost CRC již začala s
implementací, takže již můžete nalézt
některé nové štítky CLP.

• GHS = globálně harmonizovaný systém
klasifikace a označování chemických látek.

• 1. června 2015: Nejzazší termín pro směsi.

• Pro více informací se podívejte na naše
webové stránky: www.crcind.com

• Do 1. června 2017: není nutné dávat
nové štítky pro směsi na trhu (na skladě/
používané).

NOVÉ:
Piktogramy

STARÉ:
Symboly



R-věty
S-věty




H-věty
P-věty

NOVÉ:
Signální slovo „Nebezpečí“ nebo „Varování“

Nové piktogramy na produktech CRC
STUPEŇ OHROŽENÍ
• Hořlavé aerosoly
• Hořlavé kapaliny
• Žíravý pro pokožku a/nebo oči
• Korozivní pro kovy

• Toxický pro vodní organismy

• Škodlivý při vdechnutí, spolknutí nebo při kontaktu s kůží
• Může způsobovat podráždění pokožky, očí nebo dýchacích cest
• Může způsobit ospalost nebo závratě
• Může způsobit alergickou reakci pokožky

• Nebezpečí při vdechnutí
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SVAŘOVÁNÍ

UVOLNĚNÍ ROZSTŘIKŮ ZE SVAŘOVÁNÍ
NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL NEHOŘLAVÝ

ANTI SPATTER

NA BÁZI
ROZPOUŠTĚDEL

NA BÁZI
VODY

EASY WELD

ECO BIO WELD

PASTA

ANTI SPATTER
PASTE

ČISTICÍ PROSTŘEDKY
MOŘÍCÍ PASTA

INOX WELD
KLEEN

NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ (NDT)
ČISTICÍ ROZPOUŠTĚDLO

CRICK 110

56

PENETRUJÍCÍ
BARVIVO

CRICK 120

DETEKČNÍ
ČINIDLO

CRICK 130

SVAŘOVÁNÍ - PROSTŘEDKY PROTI ROZSTŘIKU
A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

CRC ANTI-SPATTER PRODUCTS
Zajišťuje snadné odstranění rozstřiku na kovovém povrchu a chrání okolí svarového švu před rozstřikem.
Produkty proti rozstřiku CRC také zabraňují ucpání trysek automatického a poloautomatického svařovacího
zařízení, tím zajišťují volný průtok plynu a volný přísun svařovacího materiálu.

CRC ANTI SPATTER
Nehořlavý prostředek proti rozstřiku na bázi rozpouštědel pro
použití na místě.
Nemá vliv na operace po svařování. Bez silikonů nebo hořlavých
rozpouštědel. Film proti rozstřiku lze snadno setřít.

CRC EASY WELD
Ekonomický prostředek proti rozstřiku pro použití na pracovišti.
Poskytuje rychlý a snadný způsob, jak zabránit ulpívání rozstřiku na
kovových površích a eliminuje potřebu povrchové
úpravy, broušení nebo kartáčování po svařování.
Úsporný díky účinnosti tenkého filmu. Bez silikonu,
tepelně odolná bariéra.

CRC ECO BIO WELD
Nehořlavý prostředek proti rozstřiku na bázi vody, ideální pro použití
před pozdější galvanizací.
Snadno biologicky rozložitelný podle OECD 301B: 68 % (balení, 74 %).
Bez zápachu, nehořlavý a bezpečný. Jemný sprejový rozstřik zajišťuje
úplnou kontrolu a hospodárné pokrytí. Umožňuje operace po svařování,
lakování, chromování, galvanizování atd., které mají být provedeny bez
zásahů. Obsahuje činidlo proti korozi.

CRC ANTI SPATTER PASTE
Pastovitý prostředek proti rozstřiku na ochranu svařovacího hořáku.
Zabraňuje hromadění svařovacího materiálu na hořáku.

Ref.
32318
11055
30733

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l

Ref.
30738

VELIKOST
Aerosol 500 ml

Ref.
31913
10742
30606

VELIKOST
Aerosol 500 ml
Balení 5 l
Balení 20 l

Ref.
10747

VELIKOST
Plechovka 500 ml

CRC INOX WELD KLEEN
Obnovuje původní vlastnosti nerezové oceli po svařování.
CRC Inox Weld Kleen je mořící pasta, která obnovuje původní vzhled nerezové oceli po svařování nebo
tepelné úpravě. Odmašťování, čištění, moření a pasivace austenitických a duplexních nerezových ocelí 303,
304, 316, ... , niklu a hliníku. Rychlé zpracování, velmi
efektivní, ekonomické a praktické využití.

Ref.
30379

VELIKOST
Balení 2 Kg
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SVAŘOVÁNÍ - NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ

CRC Crick systém rychle a spolehlivě detekuje drobné praskliny nebo vady ve svarových švech bez drahého vybavení nebo destruktivní testování. (NDT
- nedestruktivní testování)

CRC CRICK 110
Čisticí prostředek na bázi rozpouštědel na přípravu povrchu pro přezkoumání.
Rychleschnoucí čisticí prostředek pro odstranění všech druhů nečistot na povrchu, který má být kontrolován.
Slouží jako příprava povrchu před inspekcí pomocí kapalného penetračního prostředku.

Ref.
30723

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC CRICK 120
Penetrující barvivo pro označení praskliny a vad.
Červeně zabarvený, vodou omyvatelný penetrační prostředek pro nedestruktivní
testování kovových povrchů. Penetrační prostředek může proniknout do nepatrných
prasklin již za 10 až 20 minut. Před použitím detekčního činidla musí být zbytek
penetračního prostředku opláchnut.

Ref.
30205

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC CRICK 130
Detekční činidlo, které zviditelňuje označené praskliny a vady.
Zlepšuje viditelnost každé stopy prostředku Crick 120 nejpozději do 7 minut po aplikaci detekčního činidla.
Na konečné očištění kontrolované oblasti může být použít Crick 110. Snadno odstranitelný.

Ref.
20790
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VELIKOST
Aerosol 500 ml

NEW

IMPR
FORMOVED
ULA

NDT - NÁVOD K POUŽITÍ

1. ČIŠTĚNÍ POVRCHU
Povrch, který bude kontrolován, musí být čistý, odmaštěný a suchý. Všechny nečistoty jako
je rez, olej, tuk, barva,... které mohou zakrývat nedostatky, musí být odstraněny. Dokončit
čištění nastříkáním velkého množství CRC Crick 110. Pokud je to možné, otřít savým
hadříkem a nechat dostatečně uschnout.

2. PENETRAČNÍ PROSTŘEDEK
Před použitím plechovku CRC Crick 120 protřepat. Nastříkat penetrační prostředek na
povrch ve slabé rovnoměrné vrstvě, navlhčit všechny oblasti, které budou kontrolovány.
Nechat zaschnout po dobu 10 až 20 minut.

1.

Soiling

2.
Liquid
penetrant

3. ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO MNOŽSTVÍ PENETRAČNÍHO
PROSTŘEDKU

3.

Odstranit přebytečný penetrační prostředek otřením povrchu jemným hadříkem bez chloupků.
Aplikovat CRC Crick 110 nebo vodu (CRC Crick 120 je vodou omyvatelný), dokud nebudou
všechny viditelné zabarvené stopy odstraněny. Je třeba dbát na to, aby byl z povrchu odstraněn
pouze penetrační prostředek. Řádně osušit.

4. ZVIDITELNĚNÍ

4.

Před použitím plechovku CRC Crick 130 důkladně protřepat. Nastříkat slabou, rovnoměrnou
vrstvu detekčního činidla ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Nenanášet příliš velkou vrstvu
detekčního činidla, aby se nezakryly jemné vady. Nechat působit po dobu alespoň 7 minut
tak, aby se nedokonalosti zviditelnily.

5. Vizuální kontrola závad • Detekce trhlin velikosti 20 µm!

V průběhu času se případné vady objeví jako červené tečky nebo čáry na bílém podkladu.
Rychlost jejich zviditelnění, tvar a rozměry mohou poskytnout informace o povaze závad.
Pokud je to nutné, dočistit kontrolovanou plochu a chránit proti korozi některým z produktů
CRC na ochranu proti korozi.

5.
Defect
detected
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LEPIDLA - ZAJIŠŤOVÁNÍ / TĚSNĚNÍ
ADHESIVES - XXX

CRC SOFT LOCK
Povolitelný zajištovač kovových závitových spojů.
Modře zbarvené, středně pevné anaerobní lepidlo. CRC Soft Lock je určen k zajištění takových závitových
spojů, které mohou být později rozmontovány za pomoci běžného nářadí a bez poškození dílů nebo fitinků.
Doporučeno pro použití na závitové spoje od M5 do M16.

Ref.
30696

VELIKOST
Balení 50 ml

Temporary

CRC EXTRA LOCK
Permanent locker for threaded metal connections and fixation of bearings.
Zeleně zbarvené, velmi pevné anaerobní lepidlo. CRC Extra Lock je určen k zajištění takových závitových
spojů, které vyžadují spolehlivou fixaci a nesmí se během provozu uvolnit. CRC Extra Lock je také vhodný
pro zajištění ložisek a os. Doporučuje se pro použití na závitových spojích od M5 do M16, a také na ložiscích
a pouzdrech.

Ref.
30697

VELIKOST
Balení 50 ml

Permanent

CRC EASY SEAL
Tekuté těsnění závitových kovových spojů.
Bíle zbarvené anaerobní lepidlo s nízkou pevností, používané pro utěsnění závitových spojů v hydraulických
nebo pneumatických instalacích, a také závitových spojů v instalatérství. Poloha dílů může být během
prodlouženého období upravena i pod mírným tlakem. Doporučeno pro aplikace do 3“ spojení BSP.

Ref.
30698

VELIKOST
Stlačovací nádobka 50 ml

Thread

CRC RIGID SEAL
Tekuté těsnění pro kovové příruby.
Oranžově zbarvené vysokopevnostní anaerobní lepidlo. CRC Rigid Seal se používá k utěsnění pevných,
obrobených kovových přírub, které se používají v průmyslovém potrubí, krytech motorů, krytech
převodovek a hydraulických nebo pneumatických instalacích. Přebytek materiálu lze setřít suchým hadříkem
nebo se rozpustí olejem.

Ref.
30699
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VELIKOST
Stlačovací nádobka 50 ml

Flange

LEPIDLA - LEPENÍ
ADHESIVES - XXX

CRC QUICK FIX
Kyanoakrylátové lepidlo pro univerzální použití, nekonstrukční lepení kovů a plastů.
Určeno pro univerzální použití. CRC Quick Fix má relativně pomalou dobu zrání, což umožňuje správné
umístění pro precizní práci během několika sekund.

Ref.
30710
30709

VELIKOST
Tuba 3 g
Balení 20 g

CRC FAST STICK
Rychle pojící, nechlorované lepidlo ve spreji.
Toto speciální složení poskytuje okamžité „uchycení“ umožňující, aby tlak působil na spoj před dosažením
úplného vytvrzení. Zejména vhodné pro vertikální povrchy, kde okamžité uchycení zabraňuje sklouznutí.
Doba spojení ca 30 sekund.

Ref.
30383

VELIKOST
Aerosol 500 ml

CRC POWER STICK
Velmi pevné lepidlo.
Neobsahuje methylenchlorid nebo jiná chlorovaná rozpouštědla. CRC Power Stick má prodlouženou dobu
vytvrzování, umožňující pokrýt větší plochy před zaschnutím filmu. Použít tam, kde se vyžaduje lepidlo s
vysokou pevností, např. čalounění, varovné a informační značky. Doba spojení ca 2-10 minut.

Ref.
30454

VELIKOST
Aerosol 500 ml
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

CRC HAND SPRAYER
Jednoduše plnitelná sprejová nádoba.
Rozprašovací tlak je vytvářen pohybem spouště. Ruční aplikátor spreje může být použit pro všechny
produkty CRC ve vetším balení, kromě čisticích prostředků.

Ref.
32168

VELIKOST
Handsprayer 500 ml

CRC PUMP SPRAYER
Plnitelná sprejová nádoba.
Tlak je vytvářen manuálním tlakovým systémem. Tlak vytvořený v nádobě umožňuje rovnoměrnou aplikaci
po delší dobu. Pumpovací aplikátor spreje lze použít pro většinu produktů CRC ve větším balení.

Ref.
30463

VELIKOST
Pumpsprayer 1L

CRC REFILL CAN
Plnitelná nádoba kombinuje výhody použití produktů s velkým balením s výhodami aerosolu.
Nádoba je konstruována na tlak 8 barů. Plnění stlačeným vzduchem za pomoci standardních kompresorů
a filtrační/regulační jednotky.

Ref.
30663
32239
30667

VELIKOST
Refill Can
Refill Can Gas Station
Spare parts kit

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Držák pro snadné upevnění nádoby s čisticím prostředkem.
Uzávěr nádoby může být nahrazen mechanickým dávkovačem. Tento dávkovač umožňuje snadné dávkování
bez úniku a bez znečištění nádoby špinavýma rukama.

Ref.

VELIKOST

10871

Rack for 2,5 L Handcleaners

10902

Dispenser for 2,5 L Handcleaners

CRC GREASE GUN
Jednoduchá zaváděcí mazací pistole pro standardní 400gr kartuši tuku.

Ref.
30669
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VELIKOST
Grease Gun

ZOBRAZENÍ

Zobrazení značkovače
Ref. 30244-AB

Zobrazení počitadla
Ref. 91100961

Zobrazení vodního značkovače
Ref. 30244-AQ

Zobrazení dřevěné podlahy
Ref. 91100991

Zobrazení
Ref. 30654-AA
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TERMINOLOGICKÝ GLOSÁŘ
AEROSOL
Samostatně stříkající produkt skládající se ze směsi účinných
látek a hnací náplně obsažené v ocelové nebo hliníkové nádobě,
který pod tlakem uvolňuje danou směs. Aerosoly jsou hermeticky
utěsněny a nehrozí riziko vytečení, zjednodušené skladování a
minimalizované riziko vznícení - vše ve prospěch ochrany zdraví
a bezpečnosti. Pomáhá při přesné a řízené aplikaci.
BARIÉROVÁ OCHRANA
Bariérová ochrana je jedním ze dvou základních způsobů ochrany
kovů před korozí. Pokrytí kovu vhodným produktem (např.
akrylové barvy, Bright, Cold Galvanise, Inox 200 atd.) zabraňuje
korozi, protože elektrolyty (např. dešťová voda) nemohou přijít
do styku s kovem a není možné, aby se vytvořil tok elektronů,
čímž se předchází galvanické korozi.
BIOLOGICKÁ ROZLOŽITELNOST
Proces, při kterém jsou organické látky rozloženy na neškodné
složky přirozeným působením živých mikroorganismů.
KATODICKÁ OCHRANA
Katodická ochrana je založena na iontovém náboji kovu a obrácení nebo zmírnění toku elektronů nacházejících se v galvanické
korozi. Aplikovaná ochranná vrstva by měla mít nižší potenciál
(V), než kov, který má chránit, aby spíše korodoval nátěr než
základní kov - ochrana často přesahuje fyzický okraj povlaku. Tím,
že se samotná vrstva nabízí korozi namísto základního kovu, je
tento typ povrchové úpravy často označován jako „obětní“ a v
podstatě představuje ochranu jako pozinkovaná ocel.
DIELEKTRICKÁ PEVNOST
Maximální síla elektrického pole, kterou izolační materiál může
bez rozkladu skutečně vydržet, obvykle je uvedena ve voltech na
milimetr tloušťky. Také známá jako průrazné napětí.
EDTA
EDTA je chemická sloučenina kyseliny ethylendiamintetraoctové, také známá jako sodná sůl kyseliny diaminoethane tetraoctové. Je to nejčastěji používaná složka čisticích
chemických látek na bázi vody, která se váže s vodou rozpustnými sloučeninami. Tato sloučenina je dnes méně používaná kvůli obavám z biologické rozložitelnosti a EDTA je
používána také jako konzervační prostředek v některých oblastech zpracování potravin a kosmetiky.
EMULZE
Kombinace vodou rozpustných a nerozpustných chemických
skupin držící pohromadě pomocí povrchově aktivní látky. Emulze
jsou obvykle mléčně bílé.
EPP
Viz strana 5.
RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ
Rychlost, při které se materiál odpaří ve srovnání se známou
rychlostí odpařování standardních materiálů. Určený standardní
materiál je obvykle n-butyl acetát s odpařovací hodnotou označenou jako 1,0. Čím je číslo vyšší, tím je vypařování rychlejší.
FDA
FDA (Správa potravin a léčiv) zajišťuje, aby všechny složky
používané v potravinách byly bezpečné a také aby potraviny
neobsahovaly kontaminanty, jako jsou organismy způsobující
choroby, chemikálie nebo jiné škodlivé látky. FDA zkoumá
laboratorní výsledky, klinické testy prováděné na zvířatech a
lidech společnostmi, které chtějí uvést na trh nové produkty, a
stanovuje, zda je produkt bezpečný a účinný. FDA sama produkty
nevyvíjí ani netestuje, ani nevydává oprávnění.
PEVNOST FILMU
Měření mazací schopnosti udržet nepřerušený film během
provozu (zátěže).
BOD VZPLANUTÍ
Nejnižší teplota, při které se páry rozpouštědla za speciálních
testovacích podmínek vznítí (vzplanou).
ZADÍRÁNÍ
Proces, při kterém se kovové díly „svaří za studena“ a zadřou.
Když jsou dva kovy spojeny pod tlakem dohromady, může
dojít na úrovni atomů ke spojení obou kontaktních povrchů.
Pokud se používají nerezové oceli nebo slitiny hliníku, může
tření odstranit tenkou, nereaktivní ochrannou vrstvu oxidu,
odkrýt čistý reaktivní materiál a tím umožnit spojení na úrovni
atomů. Zadírání lze předejít použitím maziva, jako je ložiskový
tuk. Nicméně tento tuk musí být použit ještě před dosažením
plného mazání, tzn. aby se v tomto počátečním období zabránilo
zadírání, měla by být použita záběhová pasta.

GALVANICKÁ KOROZE
Je elektrochemický proces, který nastane, když se dva kovy s různými elektrickými potenciály dostanou do vzájemného kontaktu
v přítomnosti elektrolytického roztoku (např. dešťové vody).
GALVANIZACE
Galvanizace je proces, při kterém je čistý, odmaštěný železný
kov (např. ocel) pokryt vrstvou zinku působením extrémního
tepla, aby vytvořil neoddělitelnou slitinu v místě, kde se prolínají
dvě vrstvy. Zinek následně koroduje přednostně před železným
povrchem a tím brání strukturální korozi. Tento typ povrchové
úpravy je označován jako „obětní vrstva“.
ISO 9001
Mezinárodně uznávaná norma pro systémy řízení jakosti naznačující náš závazek vůči kvalitě a neustálému zlepšování. Norma
byla vypracována s cílem poskytovat rámec, kolem něhož lze
systém řízení jakosti efektivně implementovat.
HODNOTA KB
Hodnota Kauri Butanolu (KB) je míra rozpouštěcí účinnosti
uhlovodíkové kapaliny. Čím je hodnota KB vyšší, tím je rozpouštědlo silnější.
MODULUS
Jsou-li dva povrchy dohromady spojeny lepidlem nebo tmelem,
jsou často vystaveny silám, které mohou za dostatečného tlaku
vést k narušení spoje. Modulus se měří v Pascalech. Nízký
modulus znamená, že je spoj pružnější a tedy vhodnější, např.
pro dilatační spáry. Vysoký modulus znamená, že je spoj tužší
a méně pružný.
MRO
Zkratka pro termín „údržba, oprava a generální oprava“. Běžně spojená se servisem a opravami, včetně údržby závodů a
pracoviště
TŘÍDA NLGI
Široce používaná klasifikace pro mazací tuky, stanovená Národním institutem maziv a odkazující na míru konzistence
jednotlivých tuků. Nejčastějším číslem konzistence je číslo 2.
Měkčí třídy, zejména č. 0 a č. 1, se často používají pro vylepšení
nízkoteplotních provozů. Čísla vysoké konzistence, č. 3 až 6, se
používají pro některá vysokorychlostní ložiska, kde je problémem
únik a utěsnění. Čím je číslo vyšší, tím je tuk více viskózní.
POPIS NSF
Viz strana 8.
OZÓN POŠKOZUJÍCÍ LÁTKY
Látky obsahující halogeny známé tím, že snižují ochranný účinek
stratosférické ozonové vrstvy. Aerosoly vyráběné v Evropě
jsou již mnoho let bez látek poškozujících ozonovou vrstvu.
pH
Stupnice od 0 do 14, která se používá k měření kyselosti a
zásaditosti. Čím je číslo nižší, tím je látka kyselejší, čím je číslo
vyšší, tím je látka zásaditější, číslo 7 je neutrální.
PITNÁ VODA
Pokud je voda dostatečně kvalitní, aby sloužila jako pitná voda,
nazývá se pitná voda, ať už je tak používána nebo ne. Ačkoli je
většina zdrojů sladké vody užívána lidmi k pití, může být původcem nemocí nebo způsobovat dlouhodobé zdravotní problémy,
pokud nesplňuje určité parametry kvality vody.
BOD TUHNUTÍ (BP)
Nejnižší teplota, při které ještě tekutina může být čerpána.
PTFE
PTFE je zkratka pro polytetrafluoroetylen. PTFE se objevuje v
Guinnessově knize rekordů, jelikož má nejnižší koeficient statického a dynamického tření než jakékoliv jiné pevné látky. Tato
hodnota 0,02 je ekvivalentem mokrého ledu na mokrém ledu,
naznačující jeho extrémní antikluzné vlastnosti.
REACH
Registrace, evaluace a autorizace chemických látek. REACH
představuje reformu regulačního prostředí EU, ve kterém jsou
chemické látky používány a nahrazuje a aktualizuje mnoho
dalších právních předpisů o kontrole chemických látek. Cílem je
snížit rizika pro lidské zdraví a životní prostředí prostřednictvím
metodické a přesné identifikace vlastností chemických látek. I
když dosud neexistuje žádný konečný seznam „schválených“ chemických látek, řada lhůt zajišťuje, že látky s největším objemem
a nejškodlivějšími účinky budou hodnoceny jako první. REACH
spoléhá na informace týkající se použití pro koncové uživatele,
které budou filtrovány prostřednictvím dodavatelského řetězce
tak, aby stanovily přesnou registraci a hodnocení. Více informací
lze nalézt na adrese: www.hse.gov.uk/reach.

RAL
V roce 1925 soukromý sektor a německá vláda založily
„Reichsausschuss für Lieferbedingungen“ - RAL - (výbor Německé říše pro podmínky prodeje). RAL měl původně standardizovat
přesné technické podmínky dodávek a prodeje. Seznam barev
RAL obsahuje více než 200 barev se čtyřmístným číslováním.
Registry také obsahují bezpečnostní a signální barvy a jsou v
souladu s požadavky norem DIN (německé průmyslové normy).
Základní seznam pro matné odstíny barev je registr RAL 840 HR,
zatímco RAL 841 GL je registr lesklých barev. RAL 840 HR je
celoevropský registr standardních barev pro nátěrový průmysl.
RTV – VULKANIZACE PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ
Vulkanizace odkazuje na specifický proces vytvrzování pryže při
vysoké teplotě s přidáním síry. Je to chemický proces, ve kterém
jsou molekuly polymerů vázány na molekuly jiných polymerů a
to vede k pružným pryžovým molekulám, které získávají příčnou
vazbu. Díky tomu je materiál tvrdší, mnohem trvanlivější a
také více odolný vůči chemickým vlivům. Vulkanizace, která se
vyskytuje bez potřeby tepla a síry, obvykle přidáním aktivačních
chemických látek, je známa jako vulkanizace při pokojové teplotě,
kdy se pryž „vulkanizuje“ přibližně při 25 °C.
TEST 4 KOULÍ
Průmyslový standardní test, který obsahuje údaje o nosné
schopnosti maziv. Ocelová kulička je zatížena a otáčí se proti
3 pevným ocelovým kuličkám po dobu 10 sekund. Po každých
10 sekundách chodu je zátěž zvýšena a test se znovu spustí s
použitím čerstvého maziva. Test je dokončen, když se kuličky
spojí dohromady. Bod svaru je zátěž, při které k tomuto jevu
dojde. Čím je bod svaru vyšší, tím je mazací schopnost tuku lepší.
POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKA
Popisný termín odvozený od termínu „povrchově aktivní látka“,
což je speciální sloučenina, která se obvykle používá pro spojení
vodou rozpustných a vodou nerozpustných chemických skupin.
Může být použita ke zlepšení emulgace, pěnění, dispergujících
a smáčecích vlastností produktu.
TIXOTROPNÍ
Termín užívaný k popisu kapalin, které jsou ve stavu ředění. V
podstatě většina tixotropních látek jsou gely, což znamená, že si
během aplikace uchovávají svůj tvar, ale pokud jsou zahřáty nebo
podrobeny smykovému namáhání, jejich tvar se změní a stanou
se řidší. Slovo pochází z Řeckého „thixis“ pro dotek a tropní
ze slova „tropos“, které znamená měnitelný.
USDA
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VISKOZITA
Termín používaný k popisu odolnosti vůči toku nebo stupně
„tloušťky“ kapaliny, obvykle vyjádřená v jednotkách poise nebo
stok. Čím je produkt více viskózní, tím je konzistence hustší.
INDEX VISKOZITY (IV)
Vztah viskozity v závislosti na teplotě.
Informace uvedené v této publikaci vychází z našich zkušeností
a zpráv od zákazníků. Existuje mnoho faktorů a poznatků
mimo naši kontrolu, které mají vliv na použití a vlastnosti
našich produktů, a z toho důvodu neposkytujeme žádnou
záruku, vyjádřenou či nevyjádřenou. Uživatelé by měli provést
vlastní testy k určení aplikovatelnosti takovýchto informací
nebo vhodnosti jakýchkoli produktů k jejich vlastnímu účelu.
Údaje týkající se používání produktů zde popsaných nesmí být
vykládány jako doporučení pro porušení jakéhokoli patentu a
nezbavují odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli takového použití.
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H1

H1

H1

H1

H1

H2

Silicone

Pen Oil

Dry Lube-F

Extreme Lube

3-36

H1

H1

H1

EP Food Grease

HiTemp Food Grease

Food Grease

P1

H1

ECO Leak Finder

Sugar Dissolving Fluid

A1

A1

A7
C1

A8
C1

A8
K1

K2

K2

K3

ECO Complex Blue

ECO Foam Cleaner

Inox Kleen

Foodkleen

Industrial Degreaser

Dust Free

Contact Cleaner

Label Off Super

CLEANERS

H1

Belt Grip

SPECIALTY

H1

Assembly Paste

GREASES

H1

Chain Lube

Kód
NSF

Multi Oil

Product
LUBRICANTS

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Oblast
zpracování
potravin
x
x
x
x

Všechny
povrchy

x
x
x
x
x
x
x

Povrchy bez
kontaktu
s potravinami
x

x

x

Zvláštní
povrchy
x
x
x

x

x

x

x

Náhodný
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Žádný

Kontakt s potravinami

Ošetření
před

x
x
x

x

x

x

x
x

x

Odstranění
potravin a
obalů

Na co použít

Ošetření
po

x

x
x

x
x

x
x

x

Opláchnutí
vodou
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x
x
x

x

x

x

x
x

Rozptýlení
zápachu

Kde použít

PŘÍRUČKA PRO VÝBĚR PROUKTŮ FPS

REJSTŘÍK

CLEANERS

LUBRICANTS

ANTI-CORROSION

PAINTS

WELDING

ADHESIVES

SPECIALTY

ACCESSORIES

2-26
3-36
5-56 + PTFE
ACRYL RAL
ALU HI-TEMP
ALU PASTE
ANTI SPATTER
ANTI SPATTER PASTE
AQUA MARKER PEN
AQUA PAINT MARKER
AQUA RAL
AQUA STRIPING PAINT
ASSEMBLY PASTE
BELT GRIP
BELT GRIP IND
CITRO CLEANER
CERAMIC PASTE
CHAIN LUBE
CHAIN LUBE IND
CITRO CLEANER
CITRO CLEANER
CITRUS HANDCLEANER
CONTACT CLEANER
CONTACT CLEANER PLUS
COPPER PASTE
CRICK 110
CRICK 120
CRICK 130
DRY CHUTE WAX
DRY LUBE
DRY LUBE-F
DRY MOLY LUBE
DUST CLEANER
DUST FREE
EASY SEAL
EASY WELD
ECO BIO WELD
ECO COLD CLEANER
ECO COMPLEX BLUE
ECO FOAM CLEANER
ECO LEAK FINDER
ECO MULTI GREASE
ECO PEN OIL
ECO SUPERCUT
EP FOOD GREASE
EXTRA LOCK
EXTREME LUBE
FAST DRY DEGREASER
FAST STICK
FERROKLEEN
FLATSCREEN CLEANER
FOOD GREASE
FOODKLEEN
GALVA BRITE
GALVA SHINE
GALVABARVA
GLASS BLANK RELEASE
GRAFFITI REMOVER
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE
GREASE GUN
HAND SPRAYER
HANDCLEANER ACCESSORIES
HEAVY DUTY DEGREASER
HIGH SPEED CHAIN OIL
HIGH SPEED GREASE
HIGH TEMP GREASE
HI-TEMP FOOD GREASE
INDUSTRIAL DEGREASER
INK & PAINT REMOVER
INOX 200

52
28, 43
28
51
45
37
57
57
50
51
51
50
37
52
52
17
37
30
31
17
17
22
15
15
37
58
58
58
54
32
32
32
14
14
60
57
57
18
19
19
53
33
29
26
33
60
36
16
61
46
14
33
18
44
45
46, 51
31
17, 20
37
62
62
62
21
31
35
34
34
16
17
45

INOX KLEEN
INOX WELD KLEEN
LABEL OFF SUPER
LECTRA CLEAN II
LOW TEMP GREASE
LUB 21
LUB OIL 32
LUB OIL 46
LUB OIL PAO 150
LUB OIL PAO 220
LUB OIL PAO 32
LUB OIL PAO 320
LUB OIL PAO 46
LUB OIL PAO 68
MARKER BALL
MARKER PAINT
MARKER PEN
MINUS 50
MULTI GREASE
MULTI OIL
MULTI SURFACE CLEANER
N.F. PRECISION CLEANER
OXIDE CLEAN PLUS
PAINT & GASKET REMOVER
PEEL OFF
PEN OIL
PIPE DE-BLOCKER
POWER LUBE
POWER STICK
PUMP SPRAYER
QD-CONTACT CLEANER
QUICK FIX
QUICKLEEN PLUS
REFILL CAN
RIGID SEAL
ROM 300
ROST FLASH
RUST CONVERTER
RUST OFF IND
RUST REMOVER
SCALE REMOVER
SILICONE IND
SILICONE
SILICONE GREASE
SLIDEWAY OIL
SMOKE TEST
SOFT LOCK
SP 350
SP 400
SPINDLE GREASE
STRIPING PAINT
SUGAR DISSOLVING FLUID
SUPER ADHESIVE GREASE
SUPER HANDCLEANER
SUPER LT GREASE
SUPER TAPPING COMPOUND
SUPER TAPPING FLUID
SUPERCUT
SYNTHETIC GREASE
TRAFFIC FILM REMOVER
URETHANE ISOLATION
VERTICAL MARKER
WHITE LITHIUM GREASE
WIPES
WIRE ROPE LUBE
WOOD GLIDER
ZINC
ZINC PRIMER

19
18, 57
18
16
34
27
41
41
40
40
41
40
41
41
50
49
50
53
33
30
21
15
14
17
53
29
20
28
61
62
15
61
16
62
60
53
28
46
29
46
20
29
29
35
30
54
60
43
43
35
50
52
35
22
34
27
27
26
36
21
45
49
36
23
26
27
44
44
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