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1. ALLMÄN BESKRIVNING 
CRC Stainless Steel Cleaner är ett vattenbaserat rengöringsskum för avfettning och 
rengöring av blanka metallytor. Produkten har både hög rengöringskraft och applicerar en 
hållbar skydds-beläggning i ett enda steg.  

2. EGENSKAPER 
• Tränger snabbt in, också i de finaste porer och sprickor på ytan. 
• Tar bort fingeravtryck, vattenmärken, damm och smuts från rostfritt stål. 
• Lämnar en skyddande, fettfri barriär som ger långvarigt skydd. 
• Med CRC Inox Kleen får metallytor ett långvarigt motstånd mot missfärgning och smuts. 
• Lämplig för aluminium, rostfritt stål, krom och flera olika typer av plast (testa före 

användning). 
• Behöver inte spädas ut. 
• Icke-korrosiv. 
• Ej ozonförstörande. 
• NSF C1-registrerad (N° 138083) för användning i livsmedelsbranschen. Om delar av eller 

hela utrustningen är avsedd att på nytt användas där livsmedel bereds måste de/den 
effektivt rengöras och/eller sköljas med rent vatten. 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Rengöring av alla typer av metallytor inom industrin. 
• Skyddar metallytor mot missfärgning och smuts. 
 
Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EG-direktivet 91/15 5/EEG och tillägg finns för alla 
produkter från CRC. 

4. ANVISNINGAR 
• Produkten är klar att använda, ingen utspädning behövs. 
• Skaka ordentligt och applicera sparsamt, från ett avstånd på 20 cm, på den yta som ska 

rengöras. 
• På mycket smutsiga ytor låter du produkten tränga in i 10 till 30 sekunder. 
• Torka av med en dammfri trasa eller pappershandduk.  
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5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas) 

Utseende : vit, ogenomskinlig 
Lukt : neutral 
Flampunkt : >70°C 
Densitet : 0,93 
Löslighet    : vattenlöslig 

6. FÖRPACKNING 
Aerosol  12 x 500 ml 
 
Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora 
variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, 
rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan 
garanti, varken uttryckt eller underförstådd.  
Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, 
tillgänglighet av komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av 
detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com. 
Vi rekommenderar att du registrerar dig på webbplatsen för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida 
uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt. 
 
Version  : 30102 08 0106 00 
Datum : 18 June 2013 

 


