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CRC ROST FLASH
Ref: 10526

1. ALGEMENE BESCHRIJVING
Snel werkende kruipolie met koeleffect.
Rost Flash kraakt de structuur van roest en corrosie door middel van een thermische shock.
The kleine barstjes die hierdoor in de roest- of corrosielaag ontstaan, laten een versnelde
werking van de kruipolie toe.
2. KENMERKEN
• Breekt en kraakt de roest- en corrosielaag of de opgebouwde vuillaag, door middel van
een plotseling groot temperatuurverschil (tot -40°C).
• Dringt snel door op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Maakt vlug metalen onderdelen vrij die vastzaten door vuil, corrosie of opgedroogd vet.
• Maakt een vlugge demontage mogelijk van mechanische componenten, koppelingen,
moeren, bouten en borgingen.
• Vermindert wrijving bij vastzittende onderdelen.
• Bevat geen silicone.
• Veilig in gebruik op alle metalen, en de meeste kunststoffen en rubber (in geval van twijfel,
is een test vóór het gebruik aanbevolen).
• De spuitbussen zijn met een handig 360° ventiel uitgerust (ondersteboven gebruik)
alsook met een verlengbuisje.
3. TOEPASSINGEN
•
•
•
•
•

Vastzittende moeren en bouten
Scharnieren en sluitingen.
Geschroefde onderdelen.
Demontage van wisselstukken.
Gecorrodeerde borgingen.

• Ventielen.
• Perslucht gereedschap.
• Kettingen en transportbanden.
• Landbouw machines.

4. INSTRUCTIES
•
•
•
•
•

Verwijder het meeste loszittende vuil.
Breng rijkelijk aan van op een korte afstand, tot verzadiging van de probleemonderdelen.
Gebruik het verlengbuisje voor moeilijk te bereiken plaatsen.
Indien nodig, voor hardnekkig vastzittende delen, herhaal de behandeling na 2 minuten .
Indien gewenst kan het overtollige product met CRC Quickleen worden verwijderd.

Een veiligheid datablad (MSDS) volgens EU richtlijn 91/155/EEC en amendementen, is
beschikbaar voor alle CRC producten.

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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5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)
Voorkomen
Geur
Soortelijk gewicht @ 20°C
Vlampunt
Temperatuur effect
Horizontale spreiding

:
:
:
:
:
:

vloeistof, amberkleurig
typisch
0,75
< 0°C
tot -40°C op het oppervlak
19 cm²

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
Datum

: 10526 01 0504 00
: 08 June 2007
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