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CRC Industries este un furnizor mondial de produse
chimice pentru industria, auto, maritimă și electronică.

În gama de produse CRC pentru automobile se găsesc tipuri
de produse pentru întreţinerea și repararea tuturor
mașinilor:

multifuncţionale, curăţătoare, lubrifiante, produse anti-
coroziune, aditivi, pentru îngrijirea mașinii, adezivi și
etanșatori, alte produse speciale ...

CRC Industries Europe, producătorul pentru piaţa
europeană al grupului CRC, este certificat ISO 9001:2000.
Noi garantăm calitatea superioară a produselor noastre
prin respectarea strictă a procedurilor stabilite în toate
aspectele cercetării, dezvoltării și producţiei.
În același timp îndeplinim cele mai exigente standarde
actuale de mediu și siguranţă.

CRC Industries dezvoltă produse noi și continuă să
adapteze produsele existente pentru a îndeplini toate
nevoile și cerinţele clienţilor noștri.

Pentru informaţii detaliate despre produse vă rugăm
consultaţi website-ul nostru:

"Convinge-te singur că CRC îţi oferă cea mai bună soluţie"

Toate informaţiile se bazează pe testele efectuate de către CRC Industries.
Toate produsele vor fi testate de utilizator anterior utilizării în scopuri particulare.
CRC Industries nu își asumă responsabilitatea pentru publicarea acestor date și modificări
ulterioare ale produsului după publicarea acestor date.

Notă: Gama de produse CRC depinde de la ţară la ţară.
Este posibil ca unele produse aflate în catalog să nu fie disponibile.

www.crcind.com
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CRC 5-56
Spray-ul multifuncţional pentru service. Uleiul subţire cu aditivi eliberează
șuruburile ruginite, lubrifiază balamale, încuietori, previne scârţâitul și zgomotele
nedorite. Înlătură umiditatea făcând posibilă pornirea motoarelor umede și
previne scurt-circuitele. Eliberează și curăţă mecanismele blocate. Protejează
metalele împotriva coroziunii într-o atmosferă umedă, corozivă.

MULTIFUNCŢIONALE

CRC 010104 – 100 ml
CRC 010109 – 200 ml
CRC 010113 – 400 ml
CRC 010116 – 400 ml + 25% gratis
CRC 010132 – 5 l
CRC 010135 – 20 l



-
CRC BRAKLEEN
Spray curăţător de frâne. Puternic și cu uscare rapidă. Curăţă și
degresează frânele și ambreiajele. Înlătură uleiul, lichidul de frână,
unsoarea, mizeria și alte depozite întărite. Nu lasă reziduuri.

CRC QUICKLEEN 

Dizolvant curăţător și degresant pentru întreţinere și reparaţii. Curăţător
puternic cu uscare rapidă, degresează toate piesele din metal,mașini și scule.
CRC Quickleen pătrunde rapid și înlătură unsoarea, uleiul și murdăria.

www.crcind.com 3

CURĂŢĂTOARE

CRC 128116 – 500 ml
CRC 126132 – 5 l
CRC 126135 – 20 l

CRC 136116 – 500 ml 
CRC 136132 – 5 l
CRC 136135 – 20 l
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CRC ELECTRONIC CLEANER 

Înlătură uleiuri ușoare, amprentele și murdăria. Compatibil cu componentele
electronice. CRC Electronic Cleaner curăţă contacte electrice și comutatoarele de la
radiouri, CD-playere, radio-casetofoane, sisteme de alarmă…

CRC CARBURETTOR CLEANER 

Curăţă carburatorul și sistemul de admisie fără demontare. Dizolvă cauciucul și
rășina. Înlătură depunerile de carbon și lacuri. CRC Carburettor Cleaner face ca
motorul să meargă mai rotund.

CRC PRECISION CLEANER 

Spray curăţător pentru componente electronice. Înlătură uleiul,murdăria și praful de
pe componentele electronice și circuitele imprimate, conectori, relee, comutatoare.
Nu lasă reziduri.A se testa compatibilitatea cu plasticul înainte de utilizare.

CRC MOTOR CLEAN 

Degresant foarte puternic pentru curăţarea motorului. Înlătură rapid păcura,
unsoarea, uleiul și murdăria de pe suprafaţa tuturor motoarelor. Un motor curat
funcţionează mai rece și mai eficient. Spray-ul aerosol cu opritor ușor de folosit
– pulverizează-l pe un motor rece sau cald (nu fierbinte), lasă-l să acţioneze
câteva minute și clătește cu un jet de apă.

CRC AIRCO CLEANER 

Elimină mirosul deranjant generat de contaminarea evaporatorului de la sistemul
de aer condiţionat. CRC Airco Cleaner curăţă sistemul de aer condiţionat într-
un mod optim prin intermediul formulei sale de spumă unică. Produsul lasă un
miros proaspăt.

CURĂŢĂTOARE

CRC AIR SENSOR CLEAN

CRC Air Sensor Clean îmbunătăţește și restabilește performanţa senzorilor
tuturor debitmetrelor utilizate pe motoare cu injecţie moderne. Curăţă rapid și
eficient, atât termistorul cât și firul cald sau plăcuţa încălzită. Un debitmetru
curat asigură un start bun la rece și la cald, performanţă și funcţionare optimă,
putere superioară și schimbare ușoară a vitezelor la cutiile de viteze automate.

CRC 158109 – 200 ml

CRC 165111 – 300 ml

CRC 702113 – 400 ml

CRC 180116 – 500 ml

CRC 151111 – 300 ml

CRC 210109 – 200 ml

NOU !



CRC PENETRATING OIL + MoS2

Ulei penetrant și lubrifiant. Uleiul subţire pătrunde prin cele mai fine deschideri și
împrăștie rugina, sedimentele și murdăria.Vă va fi mai ușor să dezasamblaţi piesele
de metal și legăturile în șuruburi ancrasate de mizerie, rugină, coroziune sau
depuneri de unsoare uscată. Lasă o peliculă de lubrifiant MoS2.

CRC ROST FLASH 

Ulei care pătrunde cu efect de șoc prin îngheţ și
deblochează rapid ansamblurile ruginite sau blocate.
Efectul de îngheţ (-40°C) sfărâmă suprafeţele ruginte și
uleiul penetrant de mare puritate poate ușor să-și
găsească drumul prin fisuri. CRC Rost Flash deblochează
ușor orice piesă. A se aplica pe ansamblurile cu filet,
știfturi, tije …

5
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LUBRIFIANTE-ULEIURI

CRC 230111 – 300 ml
CRC 230132 – 5 l

CRC 526116 – 500 ml



CRC SILICONE SPRAY 

Lubrifiază și protejează. Repară plasticul, suprafeţele de cauciuc și lemn, dându-le
o nouă strălucire. CRC Silicone Spray asigură o excelentă lubrifiere în special
între materiale diferite. Previne întărirea și îngheţarea cauciucurilor. Lubrifiază de
asemenea, ansambluri din plastic.

CRC MULTILUBE 

Un lubrifiant penetrant și cu o rezistenţă extrem de bună la
spălarea cu apă.Rezistă la vibraţii, presiune extremă și vârfuri
de sarcină.CRC Multilube are un aspect albastru transparent
și nu picură! A se folosi în punctele cele mai comune de
frecare la mașini, camioane, rulote și acasă.
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LUBRIFIANTE-ULEIURI

CRC 275109 – 200 ml
CRC 275113 – 400 ml
CRC 275132 – 5 l
CRC 275135 – 20 l

CRC 703116 – 500 ml



CRC CHAIN LUBE 

Lubrifiant cu aderenţă puternică. Excelent pentru
lubrifierea punctelor de frecare care trebuie să reziste la
condiţii de vreme rea sau alte condiţii aspre la viteze
mari (apă sărată, rece, fierbinte). Aditivii speciali anti-
coroziune protejează părţile de metal împotriva
coroziunii. Utilizări: lanţuri de motociclete, roţi dinţate
descoperite, rulmenţi, lagăre, etc. Compatibil cu
simeringurile.

CRC ADHESIVE LUBRICANT 

Un lubrifiant cu proprietăţi de adeziune foarte bună la metale. Excelent pentru lubrifierea
punctelor de frecare care trebuie să reziste la condiţii de vreme rea sau alte condiţii aspre
la viteze mari (apă sărată, rece, fierbinte).Aditivii speciali anti-coroziune protejează părţile
de metal împotriva coroziunii. Utilizări: lanţuri de motociclete, roţi dinţate descoperite,
rulmenţi, lagăre, etc. Compatibil cu simeringurile.

7www.crcind.com

LUBRIFIANTE-ULEIURI

CRC 290109 – 200 ml

CRC 295116 – 500 ml



CRC HIGH TEMPERATURE GREASE 

O unsoare cu complex de litiu și aditivi EP. Ideală pentru lubrifierea rulmenţilor (viteză mare, incărcătură
moderată) expuși la temperaturi mai mari. Utilizări: rulmenţi de electro-motoare, mașini ce funcţionează
în condiţii grele de lucru, etc.

CRC MULTIPURPOSE GREASE

Unsoare cu litiu multifuncţională pentru lubrifierea mecanismelor generale.Reduce frecarea și uzura.
Ideal pentru lubrifierea pivoţilor cu frecare sau fără frecare.Are proprietăţi excelente anti-coroziune.
Poate fi de asemenea folosită ca un lubrifiant universal pentru mașini, mecanisme și unelte.

CRC SUPER ADHESIVE GREASE 

Unsoare cu litiu EP cu proprietăţi de aderenţă extrem de mare.Aderă bine la suprafeţele de metal. Nu
va fi spălată, rezistă la umezeală și mizerie.Are excelente proprietăţi de protecţie împotriva coroziunii.
Utilizări: polii de la baterie, puncte de frecare unde survine stropirea cu apă.

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS2

O unsoare neagră de presiune extremă cu litiu și cu MoS2.Rezistă la sarcini mecanice mari, sarcini
cu impact și vibraţii.Asigură o stabilitate bună la oxidare și protecţie bună împotriva coroziunii.
Ideală pentru articulaţii universale. Utilizări: arbori, planetare, rulmenţi de alternator și cuple.

CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

O vaselină albă universală care se pulverizează ca un ulei și
rămâne ca o unsoare. Asigură o lubrifiere de lungă durată
pentru toate piesele în mișcare. Reduce frecarea și uzura.
Unsoarea CRC White Litium lasă o peliculă vizibilă albă,
rezistentă la apă. Utilizări: balamale, ghidaje.
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LUBRIFIANTE-VASELINE

CRC 240111 – 300 ml

CRC 413104 – 100 ml
CRC 413143 – 400 g

CRC 413145 – 1 kg
CRC 413148 – 5 kg

CRC 412104 – 100 ml
CRC 412143 – 400 g

CRC 412145 – 1 kg
CRC 412148 – 5 kg

CRC 416104 – 100 ml
CRC 416143 – 400 g

CRC 416145 – 1 kg

CRC 414104 – 100 ml  
CRC 414143 – 400 g

CRC 414145 – 1 kg
CRC 414148 – 5 kg



9

CRC COPPER PASTE 

Pastă de montaj cu proprietaţi bune anti-gripare.
Produs de calitate superioară bazat pe o pastă
omogenizată cu o pudră de cupru foarte fină.
Conţine aditivi anti-coroziune, este rezistentă la apă
și are proprietăţi de lubrifiere până la 1100 °C.
Folosită ca o pastă pe șuruburi și bolţuri, ca un
lubrifiant efectiv anti-gripare pe asamblări sau pe
plăcuţe de frână pentru a amortiza zgomotul discului
de frână.

CRC METAL FREE PASTE

O pastă ceramică albă fără metale. O
pastă universală pentru montare și
lubrifiere cu lubrifianţi solizi speciali,
rezistenţi la temperaturi mari. Proprietăţi
anti-gripare până la 1400°C. Utilizări:
componente frâne, flanșele de evacuare
cu șurub, chiulase, asamblări diverse.

www.crcind.com

LUBRIFIANTE - VASELINE / PASTE

CRC BRAKLUBE

Un lubrifiant special pentru frâne, fără pudră de
metale, ce poate fi folosit de asemenea pentru piesele
din aluminiu. Menţine piesele critice libere pentru o
eficienţă de frânare optimă. Rezistă la apă și
temperaturi înalte. Pentru etriere și
sisteme de frânare cu tambur.
Previne coroziunea.A nu se folosi pe
rotoare și partea de frecare a
placuţelor de frână.

-

CRC 415104 - 100 ml
CRC 415111 - 300 ml
CRC 415144 - 500 g

CRC 434111 - 300 ml
CRC 434140 - 100 g

CRC 418104 - 100 ml
CRC 418111 - 300 ml 

NOU !
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CRC ZINC PRIMER 

Grund anti-coroziune bazat pe fosfat de zinc. Acoperire cu uscare rapidă.
CRC Zinc Primer reduce ruginirea printr-un ansamblu complex, astfel protejând
metalul.Asigură aderenţă mai bună a stratului de vopsea, acoperire și strălucire culorii.
Culoarea gri deschis este potrivită chiar și pentru culori de acoperire deschise.

CRC ALU HITEMP 

Protecţie anti-coroziune la temperaturi înalte. Formează o peliculă tare după
încălzire, bazată pe rășini cu silicon și pigmenţi cu aluminiu.Această peliculă nu se
va arde sau nu se va decoji la temperaturi înalte. CRC Alu HiTemp rezistă foarte
bine la fluctuaţiile de temperatură. Utilizări: sisteme de evacuare, schimbătoare de
temperatură, etc.

CRC GALVA BRITE

Acoperire protectoare cu zinc-aluminiu. Combină proprietăţile de protecţie la
coroziune cu un aspect lucios de aluminiu. Recomandat drept acoperire finală pentru
repararea construcţiilor de oţel zincat la cald. Rezistă la coroziune, cojire și
decolorare. Pentru suprafeţe galvanizate, recomandăm a se folosi CRC Zinc ca și
grund înainte de CRC Galva Brite.

CRC ZINC 

Protecţie catodică, chiar și pentru piese galvanizate deteriorate.Acoperire bazată
pe zinc cu aderare excelentă pe suprafeţele de metal. Conţinutul mare de zinc
este sacrificat în timpul procesului de coroziune și astfel asigură o protecţie
galvanică a unui metal tratat. Acoperirea uscată conţine o cantitate de zinc
maximă (puritate 98%) și oferă protecţie, chiar și când stratul de vârf se zgârie.
Acoperirea uscată este mată și are o structură excelentă pentru a fi vopsită.

PRODUSE ANTI-COROZIUNE

CRC 074113 – 400 ml

CRC 073113 – 400 ml

CRC 966113 – 400 ml

CRC 390113 – 400 ml



CRC PRO PAINT
Vopsea universală acrilică cu uscare rapidă. Există în diferite variante de culori.
Asigură o protecţie bună pentru jenţile din oţel. Poate fi de asemenea folosită pe
alte metale, lemn, beton, sticlă și multe tipuri de plastic pe mașină.

11www.crcind.com

VOPSELE

CRC 632116 – 500 ml  Negru Lucios
CRC 631116 – 500 ml Negru Mat
CRC 634116 – 500 ml Grund Gri
CRC 630116 – 500 ml Argintiu
CRC 633116 – 500 ml Lac Incolor

NOU !
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CRC INJECTOR CLEANER

Curaţător instant pentru sistemul de
injecţie. Înlătură depunerile din
injector și de asemenea previne
formarea depunerilor de carbon. CRC
Injector Cleaner asigură o pulverizare
optimă a combustibilului, optimizează
performanţa motorului și consumul
de combustibil. Compatibil cu toate
tipurile de combustibil și sistemele
catalizator.

CRC DIESEL CLEAN PLUS
ANTI SMOKE

Curăţă sistemul de distribuţie și de formare
a amestecului de carburant. Optimizează
consumul de carburant și performanţele
motorului. Reduce calamina și previne
formarea fumului negru.

CRC VALVE CLEANER

Curăţător efectiv pentru înlăturarea
depunerilor de carbon, gudron și lacuri.
Elimină pierderea de compresie, cauzată de
depunerile pe supape. Reduce consumul de
combustibil.

CRC DIESEL ANTI PARAFFINE

Îmbunătăţește caracteristicile de curgere a
motorinei la temperaturi scăzute. Previne blocarea
filtrului. Evită problemele de pornire la rece.

C R C G A S O L I N E
ADDITIVE

Reduce rateurile prin
păstrarea curată a sistemului
de distribuţie. Protejează
sistemul împotriva ruginii și
coroziunii. Optimizează
consumul de combustibil și
combustia.

CRC DIESEL ADDITIVE

Mărește cifra cetanică, optimizează consumul de
combustibil. Curăţă și previne uzura pompelor
diesel și sistemelor de injecţie. Asigură
funcţionarea mai lină a motorului și o pornire la
rece mai bună.

ADITIVI

CRC 325110 – 250 ml

CRC 310106 - 150 ml
CRC 310132 - 5 l

CRC 326110 – 250 ml

CRC 315110 - 250 ml

CRC 305110 - 250 ml
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CRC RADIATOR SEAL

Oprește micile scurgeri în radiator/sistemul de
răcire și previne coroziunea. CRC Radiator Seal este
compatibil cu toate lichidele de răcire folosite în
mod obișnuit și toate tipurile de antigel.

CRC RADIATOR CLEAN

Previne obturările în sistemul de răcire.
Înlătură tartrul și rugina din interiorul
radiatorului, asigurând un transfer optim de
căldură. CRC Radiator Clean protejează și
împotriva coroziunii.

CRC OIL ADDITIVE

Stabilizează vâscozitatea uleiului, optimizează
consumul de ulei și compresia. Reduce
poluarea și depunerile din motor. Protejează
sistemul de ungere împotriva coroziunii și a
oxidării.

CRC OIL DRIP STOP

Recondiţionează etanșările garnitură-metal și
chiar stopează scurgerile ușoare de ulei de
motor, reduce pierderea de ulei. CRC Oil
Drip Stop de asemenea stabilizează
vâscozitatea uleiului.

CRC MOTOR FLUSH

Curăţător instant pentru întregul sistem de ulei.
Înlătură depunerile. Îmbunătăţește performanţa
motorului. CRC Motor Flush împrăștie
depunerile și gudronul din ulei.Adaugă-l la uleiul
vechi și lasă motorul să funcţioneze pentru
câteva minute înainte de a schimba uleiul.

www.crcind.com

ADITIVI

CRC 320110 - 250 ml

CRC 330110 - 250 ml

CRC 300110 - 250 ml

CRC 335125 - 375 ml

CRC 301110 - 250 ml



CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE

Pentru repararea găurilor mari și fisurilor
în sistemele de evacuare. Rapid și ușor de
folosit fără sudură și/sau demontare.
Bandajul începe să se întărească în timpul
funcţionării motorului. Pentru a consolida
bandajul sau a repara găurile mici,
folosește CRC Exhaust Repair Gum.

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE

Pasta de montare și sigilare pentru toate
componentele de evacuare. Facilitează
asamblarea/demontarea și sigilează în
același timp. Aplică pasta înainte de
montare; întărirea va avea loc automat
datorită încălzirii sistemului de evacuare.

CRC EXHAUST REPAIR GUM

Pentru repararea găurilor mici și fisurilor
în sistemele de evacuare sau catalizator.
Rapid și ușor de folosit fără sudură și/sau
demontare. Masticul se întărește complet
după câteva minute de condus. Pentru
repararea găurilor mari, folosește 
CRC Exhaust Repair Bandage.

14

CRC DISC BRAKE QUIET 

Pastă care vulcanizează după aplicare într-un cauciuc solid. Previne
și inlatură zgomotul datorat discului de frână și vibraţiile neplăcute.

PRODUSE SPECIALE

CRC 545191 - 130 cm

CRC 550141 - 150 g

CRC 555142 - 200 g

CRC 520104 -100 ml



CRC GASKET REMOVER 

Un amestec dizolvant foarte eficient pentru îndepărtarea depunerilor grele. Înlătură
adezivii întăriţi, chiturile și garniturile. Dizolvă rășinile, unsoarea, uleiul și gudronul.
Îndepărtează vopsele și lacuri. A se folosi numai pe suprafeţe de metal.

CRC LEAKFINDER 

Detector bazat pe apă pentru scurgerile de gaz. Îndeplinește cerinţele EN-14291
și DVGW (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches) număr de înregistrare NG
5170 AS 0069. CRC Leak Finder detectează scurgerile de gaz în ansamblul de
conducte aflat sub presiune și sistemele sub presiune. La locul scurgerii de gaz, se
formează bășici de aer extrem de vizibile.

CRC ANTI SPATTER 

Un produs pentru prevenirea formării stropilor de sudură bazat pe un solvent
inflamabil. Reduce formarea depunerilor de stropi de sudură. Un produs ușor de
utilizat și fără silicon.

CRC HANDCLEANER 

Conţine lanolină pentru a proteja pielea. Poate fi folosită cu sau fără apă. Înlătură
murdăria ușoară până la cea medie, cum ar fi unsoarea, vopsele obișnuite,
cerneală, adeziv de ciment, bitum, carbon și alte asemenea componente
chimicale. CRC Handcleaner este testată dermatologic.

CRC SUPER HANDCLEANER 

Conţine în afară de dizolvanţi ușori și detergenţi biodegradabili, de asemenea
particule mici de frecare obţinute din surse naturale. Foarte eficient pentru
unsoare, carbon și majoritatea contaminărilor puternice.

15

CRC SUPER GASKET REMOVER 

Curăţă cu acţiune rapidă; înlătură depozitele întărite și carbonizate de
adezivi, masticuri și clingherit. Dizolvă rășinile, unsoarea, uleiul și
gudronul. Îndepărtează vopseaua și lacurile.

www.crcind.com

PRODUSE SPECIALE

CRC 450113 - 400 ml

CRC 471111 - 300 ml

CRC 535106 - 150 ml
CRC 535169 - 2,5 l

CRC 657106 - 150 ml
CRC 657169 - 2,5 l

CRC 455116 - 500 ml
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CRC TEXTILE CLEAN 

Formulă cu spumă instant specială. Înlătură pete de pe tapiţerie, covoare, pânză,
vinilin și piele. Curăţă scaunele, căptușeala de pe plafon și uși, covorașele de
mașină. CRC Textile Clean poate fi folosită de asemenea în scopuri casnice.

CRC GLASS CLEAN 

Un curăţător de geamuri cu o formulă cu spumă activă pentru îndepărtarea
petelor de unsoare, murdărie, gudron și insecte zdrobite. Spuma stabilă specială
nu va curge. CRC Glass Cleaner curăţă de asemenea farurile, bările de protecţie
și caroseria.

CRC COCKPIT SHINE 

Spray-ul care conţine silicon, curăţă și înviorează bordul și interioarele de mașini.
Înlătură petele și lasă o peliculă strălucitoare, impermeabilă. Protejează plasticul
împotriva pierderii strălucirii și întăririi. Pentru întreţinerea garniturilor de
cauciuc, recomandăm CRC Silicone Spray.

CRC COCKPIT MATT 

Un curăţător fără silicon pentru componentele de plastic din mașină. Curăţă și
înviorează bordul și interioarele de mașini. Înlătură petele și depunerile. CRC
Cockpit Matt lasă o peliculă mată, impermeabilă. Protejează plasticul împotriva
pierderii strălucirii și întăririi.

CRC COCKPIT SHINE SPONGE 

Burete impregnat cu silicon, curăţă interiorul mașinii și reîmprospătează
culorile. Formează un film antistatic de durată. Reînnoiește aspectul
suprafeţelor din plastic, cauciuc, vinil, piele și lemn. Interiorul mașinii dvs.
va arata ca nou.

CRC TIRE SHINE

O spumă activă care face cauciucurile tale să arate ca noi. Înătură petele de pe
cauciucuri. Lasă o peliculă transparentă, inertă care respinge murdăria. CRC Tire
Shine protejează cauciucul împotriva decolorării și oxidării.

ÎNGRIJIRE MAȘINĂ

CRC 385113 - 400 ml

CRC 380113 - 400 ml

CRC 500113 - 400 ml

CRC 299113 - 400 ml

CRC 525113 - 400 ml



CRC SOFT LOCK 

Un adeziv anaerob de putere medie, colorat albastru. CRC Soft Lock este folosit pentru a bloca acele
îmbinări filetate care vor fi demontate în viitor prin folosirea de unelte normale și fără să afecteze
piesele sau asamblările. Recomandat pentru folosirea pe legăturile filetate de la M5 până la M16.

CRC EXTRA LOCK 

Un adeziv anaerob de putere mare, colorat verde. CRC Extra Lock este folosit
pentru a bloca acele îmbinări filetate care nu necesită să fie demontate în viitorul
apropiat. De asemenea e potrivit pentru blocarea rulmenţilor și axelor.
Recomandat pentru folosirea pe legăturile filetate de la M5 până la M16, ca și pe
arbori, rulmenţi și bucșe.

CRC EASY SEAL 

Un adeziv anaerob de putere scăzută de culoare albă cu PTFE. CRC Easy Seal este folosit pentru a
sigila îmbinări filetate care sunt folosite la instalaţiile hidraulice sau pneumatice. Poziţia
componentelor poate fi ajustată în timpul unei perioade extinse, chiar cu forţă scăzută.

CRC RIGID SEAL 

Un adeziv anaerob de putere mare de culoare portocalie. CRC Rigid Seal este
folosit pentru a lipi în asamblări rigide flanșe de metal folosite la tubulatură,
capace de motor, cutii de viteză și instalaţii hidraulice sau pneumatice. Excesul de
material poate fi șters cu o cârpă uscată sau este dizolvat în ulei.

CRC QUICK FIX 

Un adeziv pe bază de cianoacrilat, proiectat pentru utilizari diverse. CRC Quick Fix are un timp
relativ scurt de întărire, făcând posibilă poziţionarea corectă și fixarea precisă.

17www.crcind.com

ADEZIVI ȘI  ETANȘATORI

CRC 767301 – 50 ml

CRC 766301 – 50 ml

CRC 768301 – 50 ml

CRC 769301 – 50 ml

CRC 812385 – 3 g

NOU !

NOU !

NOU !

NOU !

NOU !
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CRC BIKE OIL 

Lubrifiază majoritatea pieselor în mișcare de pe biciclete. Pătrunde în locurile cele
mai greu de ajuns. Protejează împotriva coroziunii și ruginei; ideal pentru depozitare
pe timp de iarnă. Înlătură umezeala și apa. Utilizări: lanţuri, roţi dinţate, roţi de lanţ,
mecanisme de frânare și încuietori.

CRC GUN CARE 

După ședinţa de tragere curăţă, lubrifiază și
protejează arma cu CRC Gun Care.
Desprinde reziduurile de praf, pătrunde
foarte bine și înlătură umezeala. Dă o
protecţie excelentă pentru depozitare în
afara sezonului. Rezistă la temperaturi joase
de până la -50°C.

CRC 6-66 

Lubrifiant și anticoroziv pentru domeniul maritim. Este un produs
organic pe bază de ulei parafinic care previne ruginirea și
coroziunea prin formarea unei pelicule de protecţie împotriva
acţiunii apei și a oxigenului atmosferic. Pelicula invizibilă de CRC
6-66 lubrifiază și pătrunde în porii și microfisurile suprafeţei
tratate.Aplicaţii: trolii, articulaţii, palane, buloane, etc.

ALT

CRC 235106 – 150 ml

CRC 090306 - 150 ml
CRC 090309 - 200 ml



CRC MOTOR STARTER 

Pornire instantă la rece pentru motoarele pe motorină și benzină.Asigură pornirea
instantă a motorului la temperaturi joase, în condiţii de umiditate și după perioade
lungi de stagnare. Evită solicitarea bateriei și epuizarea ei. Conţine aditivi speciali
pentru a preveni uzura motorului. Poate fi folosit pentru mașini, camioane,
tractoare, mașini de tuns iarba, ferăstraie cu lanţ.

CRC FIX 

Etanșează și umflă cauciucurile în câteva secunde. Lasă o
peliculă de cauciuc pe interiorul peretelui interior care
sigilează pana de cauciuc. Folosește gazul lichefiat pentru a
umfla cauciucul la presiunea de condus. Aceasta este o
soluţie temporară de deplasare pentru vulcanizare.
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ALT

CRC 510109 - 200 ml

CRC 540111 - 300 ml
CRC 540116 - 500 ml



CRC REFILL CAN 

CRC Refill Can combină beneficiile utilizării produselor vrac cu caracteristicile
unui tub spray aerosol. Doza funcţionează la o presiune de 8 bar, fiind umplută
cu aer comprimat de un compresor standard  și o unitate filtru/regulator.
Dispozitivul de pulverizare asigură fie un jet puternic, fie o pulverizare fină.

CRC HANDSPRAYER

Un recipient de pulverizat ușor de re-încărcat. Presiunea spray-ului este
generată de mișcarea piedicii. Spray-ul de mână poate fi folosit pentru
majoritatea produselor CRC livrate în vrac cu excepţia celor care curăţă
și celor anti-stropitură.

CRC PUMPSPRAYER

Sticlă spray refolosibilă. Presiunea pentru pulverizare este generată de
un sistem de pompă manuală. Presiunea disponibilă în sticlă permite o
pulverizare constantă pentru un timp mai lung. Spray-ul cu pompă
poate fi folosit pentru toate curăţătoarele CRC și degresantele în vrac
cu excepţia CRC Anti Spatter și CRC Gasket Remover.

CRC BULK ACCESSORIES

Stand de prezentare pentru 4 canistre de 5L, care poate fi fixat pe perete.
Produsul este depozitat în poziţie verticală. Când aveţi nevoie de produs, doar
trebuie să înclinaţi canistra în poziţie orizontală.
Notă: Este foarte ușor de turnat din canistră dacă este montat un robinet CRC
la gura canistrei de 5L.

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES

Stativ pentru manevrarea canistrei de pasta curăţat pe mâini. Capacul canistrei
poate fi schimbat cu o pompă manuală. Pompa manuală permite o utilizare facilă,
fără pierderi prin curgere sau contaminare a pastei de curăţat de către mâinile
murdare.

20

ACCESORII

CRC 560191 - 500 ml

CRC 560091 - 750 ml



INDEX

5-56 2
6-66 18
ADHESIVE LUBRICANT 7
AIRCO CLEANER 4
AIR SENSOR CLEAN 4
ALU HITEMP 10
ANTI SPATTER 15
BIKE OIL 18
BRAKLEEN 3
BRAKLUBE 9
BULK ACCESSORIES 20
CARBURETTOR CLEANER 4
CHAIN LUBE 7
COCKPIT MATT 16
COCKPIT SHINE 16
COCKPIT SHINE SPONGE 16
COPPER PASTE 9
DIESEL ADDITIVE 12
DIESEL ANTI PARAFFINE 12
DIESEL CLEAN PLUS 12
DISC BRAKE QUIET 14
EASY SEAL 17
ELECTRONIC CLEANER 4
EXHAUST MOUNTING PASTE 14
EXHAUST REPAIR BANDAGE 14
EXHAUST REPAIR GUM 14
EXTRA LOCK 17
FIX 19
GALVA BRITE 10
GASKET REMOVER 15
GASOLINE ADDTIVE 12
GLASS CLEAN 16
GUN CARE 18
HANDCLEANER 15
HANDCLEANER ACCESSORIES 20
HANDSPRAYER 20
HIGH TEMPERATURE GREASE 8
INJECTOR CLEANER 12
LEAKFINDER 15
METAL FREE PASTE 9
MOTOR CLEAN 4
MOTOR FLUSH 13
MOTOR STARTER 19
MULTILUBE 6
MULTIPURPOSE GREASE 8
OIL ADDITIVE 13
OIL DRIP STOP 13
PENETRATING OIL + MoS2 5
PRECISION CLEANER 4
PRO PAINT 11
PUMPSPRAYER 20
QUICK FIX 17
QUICKLEEN 3
RADIATOR CLEAN 13
RADIATOR SEAL 13
REFILL CAN 20
RIGID SEAL 17
ROST FLASH 5
SILICONE SPRAY 6
SOFT LOCK 17
SUPER ADHESIVE GREASE 8
SUPER GASKET REMOVER 15
SUPER HANDCLEANER 15
SUPER LONGTERM GREASE + MoS2 8
TEXTILE CLEAN 16
TIRE SHINE 16
VALVE CLEANER 12
WHITE LITHIUM GREASE 8
ZINC 10
ZINC PRIMER 10

Notă: Gama de produse CRC depinde de la ţară la ţară. Este posibil ca unele produse aflate în catalog să nu fie disponibile.
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O MIE ȘI UNA SOLUŢII

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1

B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-456011
Fax: +32 (0)52-450034
www.crcind.com


