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CRC RUST REMOVER
Ref: 10460

1. ALGEMENE BESCHRIJVING
Aanslag- en roestverwijderingsconcentraat.
CRC Rust Remover is een concentraat op basis van fosforzuur dat gebruikt wordt om roest
te verwijderen en metalen oppervlakken te reinigen. Het verwijdert doffe plekken, oxidatie,
vlekken, vingerafdrukken en aanslag op ijzer, staal, koper, messing en aluminium.
2. KENMERKEN
•
•
•
•
•

Sterk benattend vermogen zowel op ferro- als non-ferrometalen.
Bevat een remmende stof die de aantasting van het metaaloppervlak beperkt en de
vorming van waterstof voorkomt.
Zuinig concentraat.
Kan met water worden verdund tot elke gewenste concentratie (zie Instructies voor meer
details).
Specificaties: voldoet aan de prestatievereisten volgens Mil-C-10578 (type III).

3. TOEPASSINGEN
•
•

•
•
•
•

Verwijdert roest en aanslag van:
- ferrometalen
- non-ferrometalen
Verwijdert oxidatie en vlekken van:
- aluminium
- koper
- messing, ...
Oppervlaktevoorbereiding van te verven metalen.
Reinigen van:
- gemonteerde onderdelen
- plaatmetaal
Herstellen van geroeste delen.
Verwijderen van metaal en roestplekken van poreuze materialen.

4. INSTRUCTIES
•

•

Felle roest en aanslag (ferrometalen): concentraat verdunnen met 3 delen water. Het
metaal moet 20 minuten tot 1 uur worden ondergedompeld.Verwijder en spoel het metaal
met water en behandel het onmiddellijk met CRC 3-36 om het water te verdringen en als
corrosiebescherming.
Sterke corrosie (non-ferro): concentraat verdunnen met 7 tot 10 delen water. Het metaal
moet 20 minuten tot 1 uur worden ondergedompeld. Non-ferrometalen regelmatig
controleren.Verwijderen en spoelen met water. Onmiddellijk behandelen met CRC 3-36
om het water te verdringen en als corrosiebescherming.
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•

•
•
•
•
•

Als metaalreiniger (ferro en non-ferro): concentraat verdunnen met 15 tot 20 delen water.
Het metaal kan worden gedompeld, geborsteld of opgewreven tot de gewenste glans is
bekomen. Spoelen met water en onmiddellijk behandelen met CRC 3-36 om het water te
verdringen en als corrosiebescherming.
Verwarmen (tot max. 65°C), bewegen of opwrijven zal de reinigende werking versnellen.
Sneller resultaat wordt verkregen door vooraf olie en vet te verwijderen door middel van
CRC Industrial Degreaser of CRC Fast Dry Degreaser.
CRC Rust Remover is ietwat zuur; enige voorzichtigheid is daarom geboden.
Rubberhandschoenen en veiligheidsbril zijn aanbevolen.
Gebruikt gereedschap moet gemaakt zijn van zuurbestendig materiaal zoals roestvrij
staal, hout, rubber, kunststof, glas of keramiek.
Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EU-richtlijn
93/112 verkrijgbaar.

5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)
Voorkomen
Relatieve dichtheid (bij 20°C)
Kookpunt (begin)
Stolpunt
Vlampunt
pH (bij 20°C)

Fosforzuurgehalte

:
:
:
:
:
:
:
:
:

heldere vloeistof
1,30
108°C
-15°C
geen
concentraat : 1
verdund 1/10 : 1,8
verdund 1/20 : 2,0
47%

6. VERPAKKING
fles
bulk

: 12 x 250 ml
: 5l
20 l

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 : 10460 01 0198 02
Datum : 3 oktober 2003
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