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www.crcind.com

CRC Industries on ülemaailmne tööstuslike-, autohooldus- ja 
elektroonikaseadmete hoolduskemikaalide tootja ja tarnija.

Ettevõte koosneb neljast tootmisüksusest, mis asuvad USA-s, Belgias, UK-s ning 
Austraalias. CRC Industries Europe omab ISO 9001 kvaliteedisertifikaati.

CRC toodab ja tarnib:
 • Hoolduskemikaale
 • Puhastuskemikaale
 • Määrdeaineid
 • Korrosioonikaitsevahendeid
 • Liime
 • Keevituskemikaale
 • Lisandeid
 • Värve
 • Spetsiaalkemikaale

...Euroopa, Aafrika ning Lähis-Ida turgude jaoks.

CRC garanteerib kõrge kvaliteediga tooted, nende tootmisel on järgitud 
rangeid juhtnööre kõigis uurimis- ja arendustöö ning tootmise etappides.

CRC püüab järgida tänapäeva kõige rangemaid keskkonna- ja ohutusnõudeid 
ning arendab jätkuvalt uusi tooteid, jätkates samal ajal ka olemasolevate 
toodete kohandamist vastavalt klientide vajadustele.

Toodete tehniline informatsioon ja ohutusandmed on saadaval CRC Industries 
Europe koduleheküljel:

“CRC on paRim lahendus: veendu selles ise!”

Kogu informatsioon põhineb CRC Industries testitulemustel. Seadmete ja tingimuste suure 

varieeruvuse ja ettearvamatu inimkäitumise tõttu soovitame tooteid enne kasutamist sobivuseks 

testida. CRC Industries ei anna käesoleva materjali kohta ühtegi garantiid ning ei vastuta ühegi 

toote muutuse eest peale käesoleva väljaande avaldamist.

NB! CRC tootevalik on riigiti erinev. On võimalik, et mõned tooted sellest kataloogist ei ole Sinu 

regioonis saadaval.

CRC Industries Europe – peakorter Zeles, Belgias
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CRC pakub võimalust lõppkasutajatele 
ning turustajatele oma toodete tehniliste 
andmelehtede ning ohutuskaartide 
automaatseks uuendamiseks, mis 
vähendab koormust ja aega vastavate 
dokumentide pideval käsitsi uuendamisel.

„Minu CRC“ lahendust kasutades 
võib 100% olla kindel, et dokumendid 
vastavad alati viimastele uuendustele, 
mis on tingitud seadusandlikest 
muudatustest nagu näiteks kemikaalide 
klassifikatsioonide või muude EL 
seaduste muudatused. Need muutused 
ei mõjuta toodete toimivust või 
saadavust, kuid on oluline, et antud 
dokumendid oleksid vastavuses 
uuendatud seadusandlusega.REACH-i 
juurutamine mõjutab kõiki tootjaid, 

turustajaid ning kemikaalide kasutajaid 
üle Euroopa, siiski paljud ei ole kursis 
selle tähendusega. Kasutades „Minu 
CRC“ lahendust on tagatud, et kõik 
asjakohased muudatused lisatakse tootja 
poolselt toodete ohutuskaartidele 
ning tehnilistele andmelehtedele ja 
nende kohta saadetakse automaatsed 
uuendused.

CRC koduleheküljel (www.crcind.com) 
registreeritud kasutajakonto tagab 
juurdepääsu tervele CRC tootevalikule, 
mille hulgast saab teha personaalse 
toodete valiku, millede kohta soovitakse 
tulevikus uuendusi saada. Vastavalt 
valikule saadab süsteem teile teate 
e-maili peale, kui on toimunud muudatusi 
toodete ohutuskaartides või tehnilistes 
andmelehtedes.

Unikaalne lahendus, 
mis tagab alati info õigsuse! 
• 24/7 kättesaadavus internetis.
• Kõrvaldab uuenduste käsitsi 

kontrollimise unustamise võimaluse.
• Säästab aega ja lihtne kasutada.
• Seadusandlus muutub sageli, kas Sa 

alati paned tähele just millal? Telli 
endale automaatsed uuendused otse 
oma postkasti.

• Kogu informatsiooni hoitakse 
turvaliselt.

My CRC - „MINU CRC“
OHUTUSKAARTIdE UUENdUSEd

My
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1. Mine www.crcind.com.

2. Kliki „My CRC“ logole.

3. Vali link „New User“ („Uus Kasutaja“).

4. Täida vajalikud andmeväljad.

5. Unikaalne kasutajatunnus ning salasõna 
saadetakse Sulle e-maili peale.

6. Sisesta kasutajatunnus ning salasõna 
„My CRC“ lehele.

7. Sisse logimisel vali lehekülje üleval 
rippmenüüst oma riik.

8. Kuvatakse terve CRC tootevaliku 
nimekiri – kasutades paremal 
olevaid valikukaste, saab valida nii 
ohutuskaartide (MSdS) kui tehniliste 
andmelehtede (TdS) uuendusi.

9. Kinnita oma valik. „Minu CRC“ 
uuendab koheselt valikut.

10. Seejärel kui kõik huvipakkuvad 
tooted on valitud, ongi automaatsete 
uuenduste süsteem toimiv.

Kui tekib vajadus või soov toodete valikut 
muuta, siis saab seda teha lihtsalt toodete 
nimekirjas valikukasti märke lisamise 
või eemaldamise teel. Enda andmete 
muutmiseks kliki „My CRC“ logo peal, 
kus avaneb kasutaja profiil.
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CRC 5-56
Universaalõli. 
Vedel õli koos lisanditega kergendab kinniroostetanud poltide ja mutrite lahtivõtmist, 
õlitab liigendid, lukud jne, vähendab kriuksumist ja hõõrdumist. Eemaldab niiskuse, 
aitab käivitada niiskeid mootoreid ning ennetada elektririkkeid. Vabastab ja puhastab 
kinnikiilunud mehhanismid. Kaitseb metalle korrosiooni ja rooste eest.

CRC WIPES
Universaalsed puhastuslapid.
Eemaldavad õli, määrde, värvi ning liimijäägid. CRC Puhastuslapid on immutatud 
tugeva puhastusvahendiga, spetsiaalselt välja töötatud, et olla õrn puhastatava pinna 
struktuurile, kuid samaaegselt efektiivselt eemaldada mustust. Töödeldud pinnad 
jäävad puhtad ja kuivad ühe kasutuskorraga ja kõik seda vett kasutamata.

 
Purk 50 tk  Ref. 30080

ÜLDKASUTUS

 
Aerosool 100 ml   Ref. 10014
Aerosool 300 ml 2-spray Ref. 30330
Aerosool 400 ml  Ref. 10039
Mahtkaup 5 L  Ref. 10052
Mahtkaup 20 L Ref. 30331
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CRC GLASS CLEAN 
Klaasipuhastusvaht.
Aktiivvaht eemaldab tolmu, rasvaplekid, näpujäljed, saaste, putukajäägid ja muu 
mustuse. Tugeva struktuuriga vaht ei valgu maha. Sobib samuti sõidukite esitulede, 
stange, kaitseraudade, kerede puhastamiseks.

CRC TIRE SHINE
Aktiivvaht, mis muudab rehvide ja kummipindade välimuse justkui uueks.
Eemaldab plekid ja mustuse, jätab mustusthülgava kaitsekihi, kaitseb tuhmumise ja 
oksüdeerumise eest.

CRC COCKPIT SHINE
Armatuurlaua ja plastpindade hooldusvahend.
Silikoonipõhine. Puhastab ja taastab sõidukite armatuurlauad ning sisemised 
plastpinnad. Kaitseb plastikuid tuhmumise ning pragunemise eest. Kummitihendite 
hooldamiseks soovitame CRC silikoonõli või CRC silikoonlappe.

CRC COCKPIT MATT 
Armatuurlaua ja plastpindade hooldusvahend.
Silikoonivaba. Puhastab ja taastab sõidukite armatuurlauad ning sisemised plastpinnad. 
Eemaldab plekid, jätab mati, vetthülgava kaitsekihi. Kaitseb plastikuid tuhmumise ning 
pragunemise eest.

 
Aerosool 400 ml Ref. 10559

 
Aerosool 400 ml Ref. 30636

 
Aerosool 400 ml Ref. 30646

 
Aerosool 400 ml Ref. 30412

AUTOHOOLDUS

CRC COCKPIT SHINE SPONGE 
Silikoonsvamm.
Puhastab sõidukite armatuurlauad ning sisemised plastpinnad, jätab kauakestva 
antistaatilise kaitsekihi. Taastab ning annab värske välimuse plast-, kumm-, vinüül- 
nahk- ja puitpindadele.

CRC TEXTILE CLEAN 
Tekstiilpindade puhastusvaht.
Eemaldab plekid tekstiilpindadelt, vaipadelt, vinüülilt ja nahkpindadelt. Sobilik sõidukite 
istmekatete, ukse- ja laepolstrite ning tekstiilmattide puhastamiseks. Sobib kasutamiseks 
ka koduses majapidamises.

 
Aerosool 400 ml Ref. 30559

 
Tk Ref. 30637
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CRC BRāKLEEN
Piduriosade puhastusvahend.
Tugevatoimeline ning kiirelt kuivav määrde-eemaldi. Puhastab ning eemaldab rasvad, 
õlid, pidurivedeliku ja määrdeainete jäägid ning muu paakunud mustuse piduri ning 
siduri detailidelt jm metallpindadelt. Ei jäta jääke.

CRC QUICKLEEN
Lahustipõhine määrde-eemaldi.
Tugevatoimeline ning kiirelt kuivav määrde-eemaldi kõikidele metalldetailidele, 
masinatele ning tööriistadele. Imbub kiiresti ning eemaldab määrdeaine jäägid, õlid, 
rasvad ja muu mustuse.

CRC AIR SENSOR CLEAN
Efektiivne MAF õhulugeja anduri puhasti.
Parendab ja taastab sissepritsemootorites kasutatavate õhu-, kuumtraat- ja 
kuumplaatandurite tööd ja töökindlust. Puhastusvahend põhineb kiirelt kuivavatel 
nafteensetel lahustitel, ei sisalda klooritud glükooleetri komponente ning on spetsiaalselt 
välja töötatud vastamaks tänapäeva keskkonna nõuetele.

CRC PRECISION CLEANER
Elektroonikakomponentide puhastusvahend.
Eemaldab õli, mustuse ja tolmu elektroonilistelt komponentidelt, trükkplaatidelt, 
releedelt, lülititelt, kontaktidelt, pistikutelt jne. Ei jäta jääke. Testi eelnevalt sobivust 
plastidega.

 
Aerosool 500 ml Ref. 30465
Mahtkaup 5L Ref. 10369
Mahtkaup 20 L Ref. 10370
Mahtkaup 200 L Ref. 30467

 
Aerosool 200 ml Ref. 30498

 
Aerosool 300 ml Ref. 30468

 
Aerosool 500 ml Ref. 10347
Mahtkaup 5L Ref. 10355
Mahtkaup 20 L Ref. 10358

CRC ELECTRONIC CLEANER
Õrnatoimeline täppispuhastusvahend.
Eemaldab õlijäägid, näpujäljed, tolmu ning muu mustuse. Sobilik enimkasutatavate 
elektroonika komponentidega. Puhastab audio-video seadmete, telefoni- ja 
signalisatsioonisüsteemide elektrikontaktid, lülitid, releed, pistikud jne.

 
Aerosool 200 ml Ref. 30489

PUHASTUSVAHENDID
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CRC MOTOR CLEAN 
Eriti tugevatoimeline mootorite välispindade puhastusvahend.
Eemaldab kiirelt õli-, määrde-, tahma-, soola-, pigi- ja bituumenisadestised mootorite 
välispindadelt. Puhastatud mootor töötab ühtlasemalt ning efektiivsemalt. Kerge 
kasutada spetsiaalse pihusti tõttu – pihusta külmale või leigele (mitte kuumale) 
mootorile, lase mõned minutid mõjuda ning loputa maha veejoaga.

CRC AIRCO KLEEN (TAVAKASUTUSSE)
Eemaldab ja ennetab halbade lõhnade teket.
Kõrvaldab ebameeldiva lõhna, mis tekib sõidukite, veoautode, põllumajandusmasinate 
jne kliima- ja konditsioneerisüsteemide aurustite ning õhukanalite saastumisel, 
eriti pikema seisaku- või talveperioodi järgselt. Aktiivpäästikuga purk, väga kerge 
kasutada. Hävitab mikroobid ning jätab värske lõhna.

CRC CARBURETTOR CLEANER 
Puhastab karburaatori ja kütusesüsteemid ilma demontaažita.
Lahustab sadestunud kummi-, vaigu- ja süsinikujäägid. Parandab käivitumist ning 
muudab mootori töö ühtlasemaks. Sobilik sõiduautode, kettsaagide, muruniidukite 
jne karburaatorite puhastamiseks.

CRC AIRCO CLEANER (PROFIKASUTUSSE)
Unikaalne vahuline konditsioneeri- ja kliimasüsteemi puhastusvahend.
Eemaldab ebameeldivad lõhnad, mis tekivad konditsioneeri- ja kliimasüsteemi aurustite 
saastumisel. Puhastab süsteeme ja kanaleid optimaalselt tänu ainulaadsele vahu 
koostisele. jätab värske lõhna.

 
Aerosool 400 ml Ref. 30683

 
Aerosool 200 ml Ref. 11994

 
Aerosool 300 ml Ref. 30491

 
Aerosool 500 ml Ref. 30493

PUHASTUSVAHENDID
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CRC PENETRATING OIL + MOS2
Eraldus- ja määrdeõli.
Hea imbumisomadustega õli tungib läbi rooste, tagi, katlakivi, korrosiooni- ja oksiidikihi. 
Kergendab metalldetailide, poltide-mutrite, keermestatud osade ning mehaaniliste 
komponentide lahti võtmist. jätab MoS2molübdeensulfiidi määriva kaitsekihi.

CRC ROST FLASH
Eraldusõli külmutusefektiga.
Eraldab kiirelt kinniroostetanud ja paakunud ühendused. Külmutusefekt -40 °C 
lõhub paakunud rooste-, oksiidi- ja korrosioonikihi tugeva termolöögiga, mille 
tulemusena saab eraldusõli imbuda mõradesse ning raskesti ligipääsetavatesse 
kohtadesse. Kergendab mehaaniliste komponentide, liitmike, sulgurite, liigendite, 
mutrite ja poltide lahti võtmist.

CRC SILICONE
Määrib ja kaitseb.
Renoveerib plastik-, kummi- ning puitpinnad ning jätab pindadele läikiva kaitsekihi. 
Ennetab sõidukite kummist uksetihendite kinnikülmumist, pragunemist ning tuhmumist. 
Toimib hea määrdeainena erinevate pindade ja materjalide vahel. Sobib hästi 
plastdetailide määrdeaineks.

 
Aerosool 500 ml Ref. 10860

 
Aerosool 300 ml Ref. 10506
Aerosool 400 ml Ref. 10517

 
Aerosool 300 ml Ref. 10441
Mahtkaup 5L Ref. 10449
Mahtkaup 20 L Ref. 30504

CRC MULTILUBE
Veekindel ja hästinakkuv üldmäärdeaine.
Vibratsiooni- ning survekindel määrdeaine, ajutise sinise läbipaistva värvusega, väga 
täpse pihustusmustriga. Ei tilgu, mugav kasutada igas asendis. Sobilik uksehingede, 
liigendite, liugrööbaste, võllide, tappide, kraanide jt hõõrdekohtade määrimiseks 
sõidukites ning majapidamises.

 
Aerosool 500 ml Ref. 10935

MÄÄRDEAINED
ÕLId
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CRC CHAIN LUBE 
Tugevalt nakkuv määrdeaine.
Suurepärane määrdeaine hõõrdekohtadele, mis peavad taluma äärmuslikke 
keskkonnatingimusi või suuri koormusi suurtel kiirustel (soolad, miinuskraadid, 
kuum vesi). Spetsiaalsed korrosioonivastased lisandid kaitsevad metallist detaile. 
Sobib O-rõngaskettide, mootorrataste kettide, avatud hammasrataste, laagrite, 
võllide, liigendite jne määrimiseks.

CRC ADHESIVE LUBRICANT
Hea nakkuvusega määrdeaine.
Veekindel määrdeaine hõõrdekohtadele, mis peavad taluma äärmuslikke keskkonnatingimusi 
või suuri koormusi. Läbitungimisomadused tagavad ka kõige raskemini juurdepääsetavate 
tappide ja pukside, veokettide, terastrosside, avatud hammasrataste, konveierite, 
O-rõngaskettide ning suurtel kiirustel töötavate jõuülekandekettide määrimise isegi 
rasketes töötingimustes.

CRC LOCKOIL 
Kauakestev määrdeaine lukkudele.
Puhastusomadustega õli lahustab ja eemaldab mustuse ning ei ummista 
lukusüdamikke. Tagab lukkude parema funktsionaalsuse ning pikaajalise määrimise.

 
Aerosool 100 ml Ref. 32013

 
Aerosool 500 ml Ref. 30533

 
Aerosool 200 ml Ref. 29009

MÄÄRDEAINED
ÕLId
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CRC HIGH TEMPERATURE GREASE 
Kõrgeid temperatuure taluv EP liitiummääre.
Sobib pidevalt mõõdukal koormusel ja kõrgel temperatuuril töötavate rull- ja liuglaagrite 
ning rattalaagrite määrimiseks, nt elektromootorite laagrid, teedeehitus masinad jne.

CRC MULTI GREASE
Üldotstarbeline EP liitiummääre.
Vähendab hõõrdumist ning kulumist, sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid. Sobib 
liigendite, telgede, rull- ja liugelaagrite määrimiseks. Võib kasutada ka sõidukite, 
masinate, tööriistade jne üldmäärdeainena.

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Hästinakkuv EP liitiummääre.
Nakkub hästi metallpindadele. Vetthülgav, vastupidav niiskusele ja mustusele. 
Heade korrosioonivastaste omadustega. Sobib kasutamiseks niisketesse, veega 
kokkupuutuvatesse kasutusaladesse, rull- ja liuglaagrite, liigendite, freeside, presside, 
akuklemmide jne hooldamiseks.

 
Tuub 100 ml Ref. 30566
Padrun 400 g Ref. 30567

 
Tuub 100 ml Ref. 30585
Padrun 400g Ref. 30587

 
Tuub 100 ml Ref. 30570
Padrun 400 g Ref. 30572

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS2
Must EP liitiummääre MoS2-lisandiga.
Vastupidav suurtele mehaanilistele- ja löökkoormustele ning vibratsioonile. 
Heade korrosioonivastaste omadustega. Rull- ja liuglaagrite, veoliigendite, veo- ja 
kardaanvõllide jne hooldamiseks.

 
Tuub 100 ml Ref. 30565
Padrun 400 g Ref. 30576

MÄÄRDEAINED
MääRdEd jA PASTAd

 
Mahtkaup 1 kg Ref. 30573
Mahtkaup 5 kg Ref. 30574

 
Mahtkaup 1 kg Ref. 30568
Mahtkaup 5 kg Ref. 30569

 
Mahtkaup 1 kg Ref. 30589

 
Mahtkaup 1 kg Ref. 30578
Mahtkaup 5 kg Ref. 30580
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CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE
Universaalne valge määre, mis pihustub õlina, aga kinnitub pinnale kui 
määre.
Tagab pikaajalise määrimise kõikidele liikuvatele osadele, hingedele, hammasratastele, 
laagritele jne. Vähendab hõõrdumist ja kulumist ning jätab valge, veekindla kaitsekihi. 
Sisaldab PTFE lisandit.

CRC BRāKLUBE
Spetsiaalne metallivaba määrdeaine pidurisüsteemile.
Sobib ka alumiinium detailidele. Hoiab pidurdamiseks kriitilised osad liikuvana, väldib 
klotside kinnijäämist. Vastupidav veele ning kõrgetele temperatuuridele, kaitseb korrosiooni 
eest. Ei voola maha ketas- ja trummelpidursüsteemidelt. Ei sobi kasutamiseks piduriklotside 
hõõrdepinnal ega rootorites.

CRC METAL FREE PASTE
Valge metallivaba keraamiline pasta.
Universaalne paigaldus- ja eralduspasta vastupidavusega kõrgele temperatuurile (kuni 
1400 °C). Takistab kruviühenduste, poltide, mutrite, liuglaagrite, võllide, liitmike, pidurite 
reguleerimismehhanismide, piduriketaste jne kinnikiilumist.

CRC COPPER PASTE
Efektiivne kinnikiilumist takistav määrde- ja paigalduspasta.
Veekindel vasepulbrit sisaldav pasta korrosioonivastaste omadustega. Kõrge 
temperatuuritaluvusega, kuni 1100 °C. Kasutatakse ühenduste, kruvide ja poltide 
kinnikiilumise vältimiseks, ketaspidurite müra ja vibratsiooni vähendamiseks.

 
Tuub 100 ml Ref. 10690
Aerosool 300 ml Ref. 10693
Mahtkaup 500 g Ref. 10699

 
Tuub 100 ml Ref. 30591
Aerosool 300 ml Ref. 10709
Mahtkaup 1 kg Ref. 30592

 
Tuub 100 g Ref. 30344
Aerosool 300 ml Ref. 10718

 
Aerosool 300 ml Ref. 10471

MÄÄRDEAINED
MääRdEd jA PASTAd
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CRC ZINC
Korrosioonikaitsevahend, ka kahjustatud galvaniseeritud detailidele.
Tsingi baasil kattematerjal nakkub hästi metallpindadele. Tsink osaleb korrosiooni 
protsessis andes metallpindadele ja –detailidele galvaanilise kaitse. Kuivanud kattekiht 
sisaldab maksimaalse koguse tsinki (puhtusega 98%) ning tagab kaitse isegi siis 
kui pealiskiht saab täkkeid või kahjustusi. Matt kattekiht on suurepärane kruntvärv 
viimistlusvärvile.

CRC ZINC PRIMER
Korrosioonikaitse kruntvärv tsinkfosfaadi baasil.
Kiirelt kuivav kruntvärv aeglustab rooste moodustumist metallide pinnal. Tagab 
parema nakkuvuse pindmisele kihile, parema katvuse ning värvi kvaliteedi. Kruntvärvi 
helehall toon on lõppviimistlusena samuti sobilik.

CRC ALU HI TEMP
Korrosioonikaitse kõrgetel temperatuuridel.
Silikoonvaikude ning alumiiniumpigmendi baasil kaitsevärv moodustab peale kuumutamist 
tugeva, pragunematu, mittepõleva kaitsekihi. Vastupidav temperatuurikõikumistele.

Kasutusala: 
Väljalaskesüsteemid, soojusvahetid jne.

 
Aerosool 400 ml Ref. 30392

 
Aerosool 400 ml Ref. 11070

 
Aerosool 400 ml Ref. 10658

CRC GALVA BRITE
Tsink-alumiinium korrosioonikaitsevärv.
Tootes on kombineeritud korrosioonikaitse omadused alumiiniumi läikiva välimusega. 
Soovitav kasutada kuumgalvaaniseeritud terasest detailide lõppviimistlusena. 
Vastupidav korrosioonile, ei kooru ega tuhmu. Galvaniseeritud pindade korral 
soovitame eelnevalt pinnad töödelda CRC Zinc külmgalvaanika tsingiga, mis toimib 
kui kruntvärv.

 
Aerosool 400 ml Ref. 10243

KORROSIOONIKAITSE
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LIIMID jA HERMEETIKUD

CRC SOFT LOCK
Lahtimonteeritav keermeliim.
Sinise värvusega keskmise tugevusega anaeroobne keermeliim. Sobib metallkruvide, 
-poltide, keermesliidete lukustamiseks ja tihendamiseks, mida on tulevikus vaja lahti 
monteerida, kasutades tavapäraseid tööriistu, ilma detaile või tarvikuid kahjustamata. 
Sobib keermesliidetele M5 – M16.

CRC EXTRA LOCK
Alaline keermeliim ning laagrifiksaator.
Rohelise värvusega tugevatoimeline anaeroobne keermeliim. Sobib keermesliidete, 
laagrite, telgede fikseerimiseks ning lahtivõtmist mittevajavate ühenduste tihendamiseks 
või loomiseks. Sobib keermesliidetele M5 – M16, laagritele, puksidele.

CRC EASy SEAL
Hermeetik keermestatud metallist liitmikele.
Valge värvusega anaeroobne hermeetik PTFE lisandiga keermestatud santehnika, 
hüdro- ja pneumoliidetele. Võimaldab detailide asendi muutmist paigalduse jooksul 
ning hooldusel liidet kergesti demonteerida. Soovitatav kasutada kuni 3“ BSP 
ühendustele.

CRC QUICK FIX 
Tsüanoakrülaat kiirliim.
Üldotstarbeline kiiriim. Suhteliselt aeglane kuivamisaeg võimaldab töödeldavaid 
detaile vajadusel ümberpositsioneerida ning tehtavat tööd täpsustada.

CRC RIGID SEAL
Hermeetik metalläärikutele.
Oranzi värvusega tugevatoimeline anaeroobne hermeetik. Sobib jäikade, freesitud 
metalläärikute tihendamiseks torustikes, mootori- ja käigukastikatetel, hüdraulilistel või 
pneumaatilistel seadmetel. Paigaldamisel saab liigse hermeetiku massi pühkida kuiva 
lapiga või lahustada õlis.

 
Pudel 50 ml Ref. 30699

 
Pudel 50 ml Ref. 30698

 
Tuub 3 g  Ref. 30710
Pudel 20 g Ref. 30709

 
Pudel 50 ml Ref. 30697

 
Pudel 50 ml Ref. 30696



CRC PRO PAINT
Kiirelt kuivav, universaalne akrüülvärv.
Saadaval erinevates toonides. Sobib terasvelgedele kaitsekihiks. Sobilik ka muudele 
metallidele, puidule, betoonile, klaasile ning paljudele plastikutele. Samuti kasutamiseks 
ka majapidamises ning hobikorras.

Toonid:
  

 Aerosool 500 ml - Must Matt Ref. 10910
 Aerosool 500 ml - Must Läikiv Ref. 10913
 Aerosool 500 ml - Kruntvärv Ref. 30388
 Aerosool 500 ml - Hõbedane Ref. 10918
 Aerosool 500 ml - Lakk Ref. 10916        

VÄRVID
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LISANDID
Lisa võimsust oma autole!



18

CRC RADIATOR CLEAN
Eemaldab jahutussüsteemist setted, katlakivi ja rooste.
Kaitseb korrosiooni eest. Eemaldab kiirelt erinevat liiki saaste ja mustuse. Ohutu 
kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke. Ohutu enamikele kummi- ja plastpindadele. 
Tundlike materjalide puhul testi eelnevalt. Kaitseb metalle ja sulameid. 200ml 12L 
jahutusvedeliku kohta. 

Kasutusala: 
Sisepõlemismootorite jahutussüsteemid.

CRC RADIATOR SEAL
Peatab väikesed radiaatori lekked.
Kaitseb korrosiooni eest. Sobilik enamike jahutusvedelikega. Head tihendavad 
omadused. Ohutu kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke. Kaitseb metalle ja 
sulameid. Ohutu enamikele kummi- ja plastpindadele. Tundlike materjalide puhul 
testi eelnevalt. 200ml 12L jahutusvedeliku kohta.

Kasutusala: 
Sisepõlemismootorite jahutussüsteemid (ei sobi integreeritud 
filtriseadmega jahutusvooluringidele).

 
Pudel 200 ml Ref. 32036

 
Pudel 200 ml Ref. 32035

LISANDID
jAHUTUSSÜSTEEMILE
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LISANDID
dIISLIKÜTUSELE

CRC BIO DIESEL ADDITIVE
Vähendab ja ennetab setete tekkimist toitesüsteemis.
Sisaldab uuenduslikke lisandeid kontrollimaks setteid biodiislikütuses. Hoiab 
kütusesüsteemi puhtana. Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. 
Regulaarsel kasutamisel aitab säilitada mootori töövõimet. 200ml 50-70L kütusele.

Kasutusala: 
Biodiislikütusel töötavad sõidu- ja veoauto-, off-road ja laevandusmootorid.

CRC DIESEL ADDITIVE
Tõstab kütuse tsetaanarvu ja määrimisomadusi.
Vähendab setete tekkimist, kaitseb korrosiooni eest, eraldab niiskuse. Hoiab kütusesüsteemi 
puhtana. Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. Regulaarsel kasutamisel 
aitab säilitada mootori töövõimet. 200ml 50-70L kütusele.

Kasutusala: 
Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

CRC DIESEL ANTI PARAFFINE
Diislikütuselisand külma ilma korral.
Hoiab ära parafiinikristallide tekke ja filtri ummistumise. Parendab kütuse voolavust 
miinuskraadide juures ja langetab kütuse hangumispunkti. Kasutada enne jääkristallide 
tekkimist (<0°C). 200ml 50-70L kütusele tagab voolavuse kuni -27°C -ni. 

Kasutusala: 
Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

 
Pudel 200 ml Ref. 32027

 
Pudel 200 ml Ref. 32026

 
Pudel 200 ml Ref. 32038
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LISANDID
dIISLIKÜTUSELE

CRC DIESEL DRyER
Eemaldab vee ja niiskuse diislikütusest vähendades häireid kütusepihustite 
töös.
Kaitseb korrosiooni eest. Ühtlustab mootori tööd, aitab vältida tõrkumist äkilisel 
kiirendamisel, „vahelejätmisi“ ja jõu kadu suurtel koormustel, parandab mootori tööd 
tühikäigul. Vastab standardi ASTM d1094 definitsioonile “Premium diesel”. 200ml 50-
70L kütusele.

Kasutusala: 
Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

CRC DIESEL SMOKE STOP CAR
Suitsemisvastane lisand sõiduautode diiselmootoritele.
Puhastab, kaitseb ja hoiab puhtana kogu toitesüsteemi, vähendab setete tekkimist. 
Sobib katalüsaatoriga varustatud sõidukitele. Vähendab emissioone. Vähendab 
ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. Tõstab tsetaanarvu. Spetsiaalse 
suitsemisvastase lisandiga, vähendab musta suitsu emissioone. Optimeerib 
märgatavalt kütusekulu. Ühtlustab mootori tööd, aitab vältida tõrkumist äkilisel 
kiirendamisel, „vahelejätmisi“ ja jõu kadu suurtel koormustel, parandab mootori 
tööd tühikäigul. 200ml 50-70L kütusele.

Kasutusala: 
Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

CRC DIESEL SMOKE STOP TRUCK
Suitsemisvastane lisand veoautode diiselmootoritele.
Puhastab, kaitseb ja hoiab puhtana kogu toitesüsteemi, vähendab setete tekkimist. 
Sobib katalüsaatoriga varustatud veokitele. Vähendab emissioone. Tõstab tsetaanarvu. 
Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. Spetsiaalse suitsemisvastase 
lisandiga, vähendab musta suitsu tekkimist, emissioone. Optimeerib märgatavalt 
kütusekulu. Ühtlustab mootori tööd, aitab vältida tõrkumist äkilisel kiirendamisel, 
„vahelejätmisi“ ja jõu kadu suurtel koormustel, parandab mootori tööd tühikäigul. 
200ml 400-500L kütusele. 

Kasutusala: 
Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

 
Pudel 200 ml Ref. 32028

 
Pudel 200 ml Ref. 32029

 
Pudel 200 ml Ref. 32041
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LISANDID
BENSIINILE

CRC OCTANE BOOSTER
Tõstab oktaanarvu ja tagab täiendava määrimise vähendades mootori 
kulumist nii vanade kui ka uute mootorite puhul.
Suurendab oktaanarvu pliivaba bensiini puhul. Maksimaalne kaitse klappide ja 
klapipesade kulumise vastu. Vähendab emissioone. Tõstab võimsust ja kiirendust. 
Kaitseb korrosiooni eest. Sobib biobensiiniga (E10). 200ml suurendab oktaanarvu 
3-4 ühiku võrra.

Kasutusala: 
Bensiinil töötavad mootorid.

CRC FUEL SySTEM CLEANER
Tõhus ja põhjalik toitesüsteemi puhastaja kütuse-paagist põlemiskambrini.
Vähendab oluliselt põlemiskambri, sisselaskeklapi ja kütusepihustite setteid. Taastab 
suure läbisõiduga sõidukite töövõimet. Vähendab märgatavalt kütusekulu. Tõstab 
võimsust ja kiirendust. Ühtlustab mootori tööd nii äkilisel kiirendamisel kui tühikäigul. 
200ml 50-70L bensiinile.

Kasutusala: 
Bensiinil töötavad mootorid.

CRC GASOLINE ADDITIVE
Tagab puhta kütusesüsteemi.
Puhastab toitesüsteemi karburaator- ja sissepritsemootorites. Kaitseb korrosiooni 
eest. Puhastab sisselaskeklapi, eemaldab sadestised ning ennetab nende tekkimist. 
Tagab mootori hea töö külmkäivituse korral. Sobib biobensiiniga (E10). 200ml 50-
70L kütusele.

Kasutusala: 
Bensiinil töötavad mootorid.

 
Pudel 200 ml Ref. 32031

 
Pudel 200 ml Ref. 32042

 
Pudel 200 ml Ref. 32040
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LISANDID
BENSIINILE

CRC VALVE CLEANER
Puhastab ning hoiab ära setete kogunemise klappidele ja põlemiskambritesse.
Optimeerib klapi tööd. Sobib biobensiiniga (E10). Tagab alla 10 mg setteid klapi kohta 
(standard M102E IVd). Regulaarsel kasutamisel vähendab ~43% setetest.

Kasutusala: 
Bensiinil töötavad mootorid.

 
Pudel 200 ml Ref. 32037
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LISANDID
dIISLILE & BENSIINILE

CRC FUEL STABILIZER
Vähendab vaigu, laki ja peroksiidide moodustumist karburaatorites ja 
toitesüsteemis hoiustamisperioodil.
Vähendab kütuse oksüdeerumist, kaitseb korrosiooni eest. Sobib nii 2T kui 
ka 4T mootoritele. 2T mootorite korral tuleb lisada ka 2T mootoriõli. Lisada 
enne hoiustamist! Kergendab käivitamist peale hooaja vahetust (paadid, saanid, 
aiatraktorid jne). 200ml 50-70L kütusele.

Kasutusala: 
Bensiinil ja diislikütusel töötavad mootorid. Bensiini 
kasutusalas põhiliselt väikemootorid ning pikema 
seisakuperioodiga sõidukitele.
Diislikütuse korral vastab “Premium Diesel” 
standarditele:
1.	ASTM d2274 kütuse stabiilsus hoiustamisperioodil.
2.	Kütuse termiline stabiilsus 180 min/ 302°F 
 oksüdatsiooni test.
3.	Korrosioonikaitse ASTM d665A või ASTM d665B.
4.	Vastupidavus veele ASTM d1094.

CRC INjECTOR CLEANER
Puhastab pihustid ja kogu toitesüsteemi.
Ennetab pihustite ummistumist, tõstab mootori töövõimet, parandab kiirendust. Seob 
kondensvee. Sobib biobensiiniga (E10). Vähendab ummistunud pihustitest tingitud 
võimsuskadu. 200ml 50-70L kütusele.

Kasutusala:
bensiinil ja diislikütusel töötavad mootorid.

 
Pudel 200 ml Ref. 32032

 
Pudel 200 ml Ref. 32039
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LISANDID
ÕLISÜSTEEMILE

CRC MOTOR FLUSH
Eemaldab setted, kummi, šlaki, rooste ja tahma sadestised mootori sees-
mistelt osadelt.
Kasutada enne õlivahetust. Suurepärased dispergeerivad omadused. Tagab hea 
määrimise ning annab kaitse kulumise ning korrosiooni vastu. Sobilik poolsünteetiliste, 
mineraal– ja sünteetiliste mootoriõlidega. 200ml 5L õli kohta.

Kasutusala:
Bensiinil ja diislikütusel töötavad mootorid.

CRC OIL ADDITIVE
Hoiab ära õli oksüdeerumise ning kaitseb korrosiooni eest.
Parandab õli määrimisomadusi, sisaldab viskoossusindeksi parandajat. Vähendab 
mootori kulumist, pikendab õli kasutusiga ning hooldusvälpasid. Ei sobi märgsiduriga 
mootorrataste mootoritele. 200ml 5L õli kohta.

Kasutusala: 
Poolsünteetilised,mineraal– ja sünteetilised mootoriõlid. 

CRC OIL DRIP STOP
Kõrvaldab kiirelt väikesed mootoriõli lekked, vähendab õlikulu ning saas-
tumist.
Sisaldab viskoossusindeksi parandajat. Taastab rabedate tihendite elastsuse. Toimib 
kiirelt. Aitab vältida kulukat mootori kapitaalremonti. 200ml 5L õli kohta.

Kasutusala:
Poolsünteetilised,mineraal– ja sünteetilised mootoriõlid.

 
Pudel 200 ml Ref. 32033

 
Pudel 200 ml Ref. 32034

 
Pudel 200 ml Ref. 32030
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CRC DISC BRAKE QUIET
Piduri vilina vähendaja.
Ennetab ja peatab piduriketaste müra ja vibratsiooni, piduriklotside vilina ja 
kolisemise. Kaitseb ülekuumenemise, korrosiooni ning kinnikiilumise eest.

CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE
Remondilint summuti ja väljalaskesüsteemi suurte aukude paran-
damiseks.
Kiire ja lihtne lahendus ilma demontaazi või keevituseta. Remondilint ühendub 
keemiliselt metallpinnale sõidu jooksul. Lindi tugevdamiseks või väiksemate aukude 
parandamiseks kasutage CRC summuti remondipastat.

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE
Monteerimispasta summutile ja väljalaskesüsteemile.
Tihendab summuti liitekohad ning kergendab hilisemat demontaazi. Kasuta ennem 
monteerimist, pasta kivistub automaatselt väljalaskesüsteemi kuumenemisel.

CRC BATTERy POLE PROTECT
Kaitseb akuklemme ja klemmliideseid sulfateerumise eest. 
Kiirelt kuivav, ennetab tolmu ja mustuse kleepumist, kaitseb korrosiooni eest. Sinine 
värvus lihtsustab kasutamise täpsuse jälgimist. 

 
12 tk  Ref. 30660

 
Tuub 150 g Ref. 30661

 
Aerosool 200 ml Ref. 30718

 
Pudel 12 x 100 ml Ref. 30645

CRC EXHAUST REPAIR GUM
Remondipasta summuti ja väljalaskesüsteemi väiksemate aukude ja pra-
gude parandamiseks.
Kiire ja lihtne lahendus ilma demontaazi või keevituseta. Remondipasta kõveneb 
mõne minutilise sõidu käigus. Suuremate aukude parandamiseks kasutage CRC 
summuti remondilinti.

 
Karp 200 g Ref. 30662

ERITOOTED
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CRC GASKET REMOVER
Lahustipõhine määrde-eemaldi raskesti eemaldatava mustuste eemal-
damiseks.
Eemaldab liimi-, kiti- ja tihendijäägid. Lahustab vaigud, määrded, õli ja tõrva, värvi ning 
laki jäägid. Kasutamiseks vaid metallpindadel.

CRC LEAKFINDER
Vesipõhine gaasilekke avastaja.
Tuvastab gaasilekked surve all olevates torustikes ja süsteemides. Lekke asukohal 
moodustuvad nähtavad mullid. Vastab standarditele dIN 30657 ja dVGW reg. nr-le 
NG 5170 AS 0069 (deutscher Verein des Gas und Wasserfaches).

CRC SUPER GASKET REMOVER
Kiire- ja tugevatoimeline liimi-, värvi-, tihendijääkide eemaldi.
Eemaldab liimi-, kiti- ja tihendijäägid. Lahustab vaigud, määrded, õli ja tõrva, värvi ning 
laki jäägid.

CRC ANTI SPATTER
Lahustipõhine pritsmete kaitse keevitamisel.
Vähendab keevituspritsmete nakkumist. Silikoonivaba ja süttimatu toode.

CRC HANDCLEANER
Kätepuhastuspasta kerge mustuse eemaldamiseks.
Abrasiivivaba. Sisaldab lanoliini, võimalik kasutada ka ilma veeta. Biolagunevad pin-
daktiivsed ained ja õrnatoimelised lahustid aitavad eemaldada mustust ja saastet.

 
Tuub 150 ml Ref. 30675

 
Aerosool 400 ml Ref. 20479

 
Aerosool 500 ml Ref. 11049

 
Aerosool 300 ml Ref. 10763

ERITOOTED

CRC SUPER HANDCLEANER
Kätepuhastuspasta tugeva mustuse eemaldamiseks.
Lisaks õrnatoimelistele   lahustitele ning biolagunevatele pindaktiivsetele ainetele, 
sisaldab ka looduslikke abrasiivseid osakesi. Eemaldab efektiivselt mustuse ja saaste.

 
Tuub 150 ml Ref. 30650

 
Mahtkaup 2,5 L Ref. 30676

 
Mahtkaup 2,5 L Ref. 30651

 
Aerosool 500 ml Ref. 10729
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CRC MOTOR STARTER
Käivitusabi diisel- ja bensiinimootoritele.
Kergendab mootorite käivitamist külma ilmaga, niisketes tingimustes või peale pikemat 
seisuperioodi. Säästab akut. Sisaldab spetsiaalseid lisandeid, mis ennetavad mootori 
kulumist. Kasutamiseks sõidu- ja veoautode, busside, traktorite, muruniidukite, 
mootorsaagide jne käivitamiseks.

CRC BIKE OIL 
Õlitab kõik jalgratta liikuvad osad.
Imbub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Kaitseb korrosiooni ja rooste eest. 
Sobib ideaalselt talvekaitseõliks. Eemaldab niiskuse ja vee. 

Kasutusala: 
Ketid, hammasrattad, piduri mehhanismid ja lukud.

CRC FIX
Parandab ja täidab vigastatud rehvid mõne sekundiga.
Tekitab rehvi siseseinale kummilaadse kaitsekihi, mis hermetiseerib väikesed 
rehvivigastused. Aerosoolis kasutatav kandegaas tagab sõitmiseks vajaliku rehvirõhu. 
Rehviparandusvaht on hädaabinõu – lase töödeldud rehv alati töökojas üle 
kontrollida!.

CRC GUN CARE
Puhastab, määrib ja kaitseb.
Puhastab, määrib ja kaitseb sport-, militaar- ja jahirelvad. Eemaldab tahmajäägid ja 
niiskuse. Sobilik hooajaliseks konserveerimiseks. Talub temperatuuri kuni -50 °C.

 
Aerosool 300 ml Ref. 10877
Aerosool 500 ml Ref. 10881

 
Aerosool 150 ml Ref. 30440

 
Aerosool 200 ml Ref. 30638
Aerosool 400 ml Ref. 30639

 
Aerosool 150 ml Ref. 30510
Müügistend 6x Aerosool 150ml Ref. 30429

MUUD
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CRC HAND SPRAyER
Täidetav pesuprits. 
joa surve genereeritakse pesupritsi päästikuga. Plastikust pesuprits sobib kõikidele 
CRC mahtkaupadele, v.a puhastuskemikaalid.

CRC PUMP SPRAyER
Käsipumbaga pesuprits. 
joa surve genereeritakse integreeritud käsipumba abil. Pesupritsi tekitatud rõhk tagab 
pikemaajalise sujuva vedeliku joa. Pesuprits sobib enamikele CRC mahtkaupadele.

CRC REFILLABLE CAN
Suruõhuga täidetava pudeli abil saab kasutada CRC mahtkaupasid sama 
mugavalt kui aerosoole. 
Pudel täidetakse 300ml tootega ning suruõhuga tagatakse rõhk kuni max 8 bar. Rõhu 
tekitamiseks sobib CRC Refill Gas Station või spetsiaalse otsikuga kompressor.

CRC GREASE GUN

Kergelt kasutatav määrdepress standardsele 400g määrdeaine padrunile.

CRC HANDCLEANER TARVIKUD
Kätepuhastuspasta anuma seinakinnitus tagab mugava kasutamise. 
Anuma kaane saab asendada käsipumbaga, mis tagab puhastuspasta efektiivsema 
kasutamise ning hoiab pasta puhtana.

 
Refill Can  Ref. 30663
Refill Can Gas Station täitejaam Ref. 32239
Spare Parts Kit varuosad Ref. 30667

 
Määrdepress Ref. 30669

 
Pesuprits 500 ml Ref. 32168  

 
Seinakinnitus 2,5L purgile Ref. 10871
Pump 2,5L purgile Ref. 10902

 
Pesuprits 1L Ref. 30463

TARVIKUD



MÜÜGISTENDID 
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Ref. 30655 - AA Ref. 30652 - AA Ref. 30652 - AB Ref. 91140008

Ref. 91100742 Ref. 91100437
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CRC tootevalik on riigiti erinev. On võimalik, et mõned tooted sellest kataloogist ei ole Sinu regioonis saadaval.
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CRC Industries Europe 
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