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1. ALGEMENE BESCHRIJVING
CRC Inox Kleen is een water gebaseerde schuimreiniger voor het ontvetten en reinigen van
glanzende metaal oppervlakken. Het product verenigt een hoge reinigingskracht met het
aanbrengen van een duurzame beschermende laag, in één bewerking.
2. KENMERKEN
• Verwijdert vingerafdrukken, vochtvlekken, stof en vuil van roestvrij staal.
• Laat een niet vettige beschermlaag na die het originele aspect lange tijd garandeert.
• CRC Inox Kleen voorziet metalen oppervlakken van een langdurige bescherming tegen
aantasting en verkleuring.
• Geschikt voor aluminium, roestvrij staal, chroom en de meeste kunststoffen (testen voor
het gebruik).
• Klaar voor gebruik. Verdunnen is niet nodig.
• Niet corrosief.
• Tast de ozonlaag niet aan.
• Geregistreerd door NSF met nummer 138083 onder categorie C1. Indien de onderdelen of
het toestel na gebruik terug in een voedsel verwerkende omgeving worden geplaatst, is
een effectieve reiniging met drinkwater noodzakelijk.
3. TOEPASSINGEN
• Reiniging van alle metalen oppervlakken in de industrie.
• Bescherming van metalen oppervlakken tegen vervuiling en aantasting.
• Voor alle CRC producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EU-richtlijn
91/155/EEC en amendementen verkrijgbaar.
4. INSTRUCTIES
• Het product is klaar voor gebruik en moet niet worden verdund.
• Goed schudden en spaarzaam op het te behandelen oppervlak aanbrengen van op een
afstand van ca. 20 cm.
• Bij hardnekkige vervuiling het product 10 tot 30 seconden laten inwerken.
• Afnemen met een pluisvrije doek of tissue.
5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)
Voorkomen
: wit opaak
Geur
: neutraal
Vlampunt
: > 70 °C
Soortelijk gewicht
: 0,93
Oplosbaarheid
: oplosbaar in water

Manufactured by :

CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com
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6. VERPAKKING
Aerosol
12 x 500 ml
Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille
van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren,
bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke
gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven.
Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op
eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com.
Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit
gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.
Versie
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