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TYSIĄC I JEDNO ROZWIĄZANIE

PRODUKTY DLA
PRZETWÓRSTWATWORZYW



Po przejęciu przez CRC francuskiej marki Robert, gama produktów dla
przetwórstwa tworzyw sztucznych została zintegrowana pod marką CRC-R.

CRC Industries jest światowym dostawcą produktów chemicznych dla przemysłu,
motoryzacji i elektroniki.
Firma składa się z trzech oddziałów z centralą w Stanach Zjednoczonych,Australii i
Europie.

CRC Industries Europe posiada certyfikat ISO 9001. Produkujemy i dostarczamy:

• Zmywacze
• Smary
• Produkty antykorozyjne
• Kleje
• Produkty dla spawalnictwa
• Dodatki
• Farby
• Produkty dla przetwórstwa tworzyw
• Inne produkty specjalne

...dla klientów w Europie,Afryce i Środkowym Wschodzie.

Gwarantujemy wysoką jakość produktów dzięki przestrzeganiu surowych norm na
wszystkich etapach badań, rozwoju i produkcji.
Staramy się wychodzić naprzeciw dzisiejszym nawet najbardziej surowym
standardom bezpieczeństwa.
Ponadto CRC wdraża nowe produkty i dostosowuje produkty istniejące, aby spełnić
wymagania klientów.

W celu uzyskania dokładnych informacji o produkcie, specyfikacji technicznej i karty
bezpieczeństwa prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:

"Przekonaj się sam, że CRC jest najlepszym rozwiązaniem!"

Wszystkie podane informacje oparte są na wynikach prób przeprowadzonych przez
CRC Industries.
Wszystkie produkty powinny zostać przetestowane przed użyciem w warunkach, w których
będą stosowane. CRC Industries nie daje żadnych gwarancji na podane informacje i nie bierze
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany powstałe po wydaniu tej publikacji.

Uwaga: Oferta CRC jest zależna od kraju.
Jest możliwe, że niektóre produkty zamieszczone w katalogu mogą nie być dostępne.

www.crcind.com
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SILIKONOWE ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE

CRC LUBORSIL
Środek rozdzielający na bazie silikonu przeznaczony do plastików i gumy.
Dzięki dobremu pokrywaniu powierzchni Luborsil oferuje bezbarwną, wysokiej
jakości warstwę o temperaturze pracy do 200°C (temp. formy), pozwalając na
uzyskanie detali o wyższej jakości powierzchni. Luborsil jest typowym środkiem
rozdzielającym o średniej sile polecanym do większości plastików i gumy w
przetwórstwie wtryskowym, wytłaczaniu, formowaniu próżniowym i innych
procesach. Dodatkowo Luborsil wydłuża przerwy między konserwacją głowic
wytłaczających i przedłuża żywotność noży zgrzewających plastikowe torby.

Aerozol 500 ml

CRC LUBORSIL NF-FG
Środek rozdzielający na bazie silikonu, niepalny, dopuszczony do
przypadkowego kontaktu z żywnością.
Lubrsil NF-FG jest bezbarwnym środkiem rozdzielającym zapobiegającym przyklejaniu
i nadającym poślizg z doskonałym pokrywaniem powierzchni i temperaturą pracy do
200°C (temp. formy). Produkt nie jest toksyczny i nie podrażnia skóry może być więc
stosowany jako środek rozdzielający do szminek i innych kosmetyków oraz plastików
które będą miały kontakt z kosmetykami, żywnością i lekami. Luborsil NF-FG poprawia
jakość powierzchni i nie pozostawia osadów na formie.
Zarejestrowany przez NSF 139235 – H1.

Aerozol 500 ml

CRC A2-H2
Półtrwały środek rozdzielający na bazie silikonu przeznaczony do gumy,
elastomerów i tworzyw termoutwardzalnych, pozwala uzyskać lustrzaną
powierzchnię.
A2-H2 jest specjalistyczną utwardzalną w powietrzu suchą powłoką tworzącą półtrwałą
warstwę rozdzielającą pozwalającą na wielokrotne odformowywanie z temperaturą pracy
do 200°C.Produkt został stworzony dla łatwego odformowywania wielu typów tworzyw
sztucznych, szczególnie tam gdzie istnieje ryzyko pęknięć naprężeniowych, naturalnej i
syntetycznej gumy oraz formowania rotacyjnego polietylenu.A2-H2 nie migruje na detale
i znacząco poprawia jakość powierzchni.
Aerozol 400 ml

(ROBSIL)

CRC R 110
Środek rozdzielający do plastików i gumy.
Dzięki dobremu pokrywaniu powierzchni CRC R 110 tworzy bezbarwną, wysokiej
jakości warstwę o temperaturze pracy do 200°C (temp. formy). CRC R 110 jest
typowym środkiem rozdzielającym do różnych tworzyw takich jak polistyren,
poliwinyl, polietylen wysokiej gęstości. Polecany do stosowania w wytłaczarkach
(głowice) i do odformowywania gumy.W procesie zgrzewania torebek plastikowych
CRC R 110 wydłuża żywotność narzędzi pokrytych PTFE. Zawór 360° umożliwia
użycie produktu dnem do góry.

Aerozol 500 ml

CRC R 110 FG
Środek rozdzielający do plastików i gumy, które w przyszłości będą miały
kontakt z żywnością.
Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu CRC R 110 FG tworzy cienką,
równomierną powłokę o temperaturze pracy do 200°C (temp. formy). CRC R 110
FG jest typowym środkiem rozdzielającym do odformowywania pomadek,
produktów podobnych do pomadek i różnych produktów z PS, PV, PE,….
Zawór 360° umożliwia użycie produktu dnem do góry.
Zarejestrowany przez NSF 139838 – H1.

Aerozol 500 ml
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BEZSILIKONOWE ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE

www.crcind.com

CRC DM 5
Bezsilikonowy środek rozdzielający o średniej sile.
Sansil DM 5 tworzy lekką, suchą, bezsilikonową warstwę rozdzielającą, która
zapewnia doskonałe własności rozdzielające dla wszystkich typów termoplastów,
niektórych tworzyw termoutwardzalnych, gumy silikonowej i wielu innych typów
gumy. Sansil DM 5 nie zaburza późniejszej obróbki detali takiej jak malowanie,
drukowanie lub klejenie i nie odkłada się na formie. Sansil DM 5 może pracować w
temperaturze do 150°C (temp. formy).

Aerozol 400 ml

CRC F 7
Silny, mokry, bezsilikonowy środek rozdzielający.
CRC F 7 jest produktem na bazie mieszaniny glikoli. Został opracowany dla
zapewnienia doskonałych własności rozdzielających dla szerokiej gamy tworzyw
termoplastycznych i gumy. CRC F 7 może być stosowany w przetwórstwie
wtryskowym, formowaniu próżniowym i wielu innych procesach przetwórstwa.
Produkt nie zawiera silikonów i dzięki temu umożliwia późniejszą obróbkę
dekoracyjną detali (np. malowanie, powlekanie).

Aerozol 400 ml

CRC LUBORFLON MS 20
Środek rozdzielający na bazie PTFE do plastików i gumy.
Luborflon MS 20 ma bardzo dobre własności antyadhezyjne, zapewnia suche
smarowanie i może pracować w temperaturze do 300°C. Tworzy na powierzchni
jednorodną warstwę złożoną z cząstek o średnicy 3 do 4 mikronów. Sansil Luborflon
MS 20 polecany jest do odlewania gumy, jako środek antyadhezyjny do tworzyw
termoutwardzalnych i do wszystkich delikatnych form gdzie nie można użyć
środków silikonowych. Produkt jest polecany do zabezpieczania narzędzi, które będą
miały styczność z żywicami i innymi silnie klejącymi substancjami.

Aerozol 400 ml
Kanister 20L

(SANSIL)
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BEZSILIKONOWE ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE

CRC SF 772 PA
Bezsilikonowy środek rozdzielający do plastików.
Sansil SF 772 PA został opracowany specjalnie dla odformowywania termoplastów,
które wymagają późniejszej obróbki (malowanie, drukowanie, zgrzewanie, itp.).
Aktywny składnik wytwarzany jest nas bazie oleju roślinnego i może być używany do
odformowywania zabawek itp. Sansil SF 772 PA może pracować w temperaturze do
200°C (temp. formy).

CRC DM 7
Specjalistyczny środek rozdzielający o podwyższonych własnościach antyadhezyjnych.
DM 7 jest specjalistycznym środkiem rozdzielającym na bazie wyjątkowego składnika
aktywnego który został opracowany dla poprawy własności antyadhezyjnych w porównaniu
do typowych bezsilikonowych środków rozdzielających. DM 7 może być stosowany do
odformowywania szerokiej gamy tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych,
pozwalającym jednocześnie na późniejsze prowadzenie operacji obróbki powierzchni.
Wyposażony w zawór 360° umożliwiający użycie aerozolu dnem do góry.

Aerozol 500 ml

CRC LUBRIMOLD FG
Środek rozdzielający do polietylenu niskiej gęstości.
Lubrimold FG jest wysokiej jakości czystym olejem bezpiecznym dla żywności, który
może pracować do temperatury 200°C. Może być stosowany w przemyśle
kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Zawór 360° umożliwia użycie
produktu dnem do góry.
Zarejestrowany przez NSF 139860 – H1.

Aerozol 400 ml

CRC R 20
Środek rozdzielający do plastików i gumy. Umożliwia malowanie.
CRC R 20 umożliwia późniejszą obróbkę powierzchni. Polecany do plastików i gumy,
które będą malowane, nadrukowywane, klejone, zgrzewane po odformowaniu. CRC
R 20 tworzy bezbarwną powłokę. CRC R20 pozwala uniknąć nierównomiernego
rozpływania się farby.

Aerozol 500 ml
Kanister 5L

(SANSIL)

ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE MALOWANIE

Aerozol 500 ml
Kanister 5L



7

DIAGRAM DOBORU

www.crcind.com



Czy stosujesz środki
rozdzielające?

Czy mogą być użyte
silikonowe środki

rozdzielające?

Formowanie
polimerów

termoplastycznych?

Formowanie
polimerów

termoutwardzalnych?

Tak

Nie

Tak

Tak

Lub

Nie

Tak

Nie Nie Nie Nie Nie

Tak Tak Tak Tak Tak

Nie

Tak

Tak Tak Tak Tak

Tak

Nie Nie Nie

Nie Nie Nie

Tak Tak Tak Tak

Luborsil NF-FG
Luborsil
R 110

Formowanie
rotacyjne?

Epoksydy? Fenole? Poliuretany? Gumy?

A2H2 V20
AR 168

R 110
AR 168

Luborsil
R 110

AR 168

PU 174
BR 176
R 110

A2H2
Luborsil
R 110

DM 5
SF 772

F 7
DM 7

F 7
DM 7

DM 5
F 7

DM 7

DM 5
Luborflon MS20
Ecodem DAE1

Ecodem RE2225
Luborflon MS20
Ecodem RE2225

Luborflon MS20
DM 5

Obróbka po
odformowaniu?

Formowanie
polimerów

termoutwardzalnych?

Formowanie
polimerów

termoplastycznych?

Odformowywanie
precyzyjnych

detali?

Przetwórstwo
PVC?

Czy może być
użyta mokra

powłoka?

Fenole? Epoksydy? Poliuretany? Gumy?



8

PRODUKTY SPECJALNE

ROBSIL
LUBORSIL

R 110

R 110 FG

LUBORSIL NF-FG

LUBOCOLOR

A2-H2

AR 168

BR 176

PU 174

GD 265

A2-H2 V20

R 20

DM 7

SANSIL
DM 5

LUBRIMOLD FG

STEARENE

LUBORFLON MS20

ECODEM DAE 1

ECODEM RE2225

F 7

FF NFNF FGFG FF NFNF FGFG

FF NFNF FGFGŁatwopalne
Niepalne
według FEA Bezpieczne dla żywności

WTRYSK WYTŁACZANIE

TERMOPLASTY

GUMY
TERMOPLASTY

GUMY
TERMOFORMOWANIE

ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE DO

TERM

Aerozole Luzem
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PRODUKTY SPECJALNE

HDPE - LDPE - PP - PVC - PS - PA

PA - PC

Guma - EPDM - NBR - SBR/PF - UF

PET - EP

PUR

HDPE - PP - PVC - SB – PMMA/Guma - PF - UF

HDPE - PP - PVC - PS - PA - CA

HDPE - PP - PVC - PS - PA - CA

LDPE - HDPE - PP - PVC - PS - POM - PA

LDPE - HDPE - PP - PVC - PS - POM - PA

ABS - POM - PC

PVC - PS - SAN - PPE - PPS - Si - PF - UF

ET - PET - PUR

LDPE - HDPE - PP - PVC - PS - POM - PA

Uniwersalny środek rozdzielający do termoplastów 200 °C

Uniwersalny środek rozdzielający do termoplastów – zawór 360° 200 °C

Środek rozdzielający do produktów, które będą miały kontakt z żywnością – zawór 360° 200 °C

Środek rozdzielający do produktów, które będą miały kontakt z żywnością 200 °C

Formowanie metodą traconego wosku - Odlewanie precyzyjne metali - Malowane 230 °C

Środek rozdzielający do gumy, elastomerów, tworzyw termoutwardzalnych – trwała warstwa malowalna 200 °C

Formowanie detali technicznych epoksydowych i poliestru w temperaturze pokojowej lub do 150 °C

Formowanie detali technicznych z elastomerów poliuretanowych 200 °C

Formowanie elastomerów poliuretanowych w temperaturze pokojowej - estetyczny wygląd

Smarowanie stożków i głowic wytłaczarek 200 °C

Formowanie rotacyjne: termoplasty, gumy, tworzywa termoutwardzalne 200 °C

Odformowywanie: termoplasty, gumy, tworzywa termoutwardzalne - Malowalne 150 °C

Odformowywanie: termoplasty, gumy, tworzywa termoutwardzalne - Malowalne - zawór 360° 150 °C

Ekonomiczny, uniwersalny środek rozdzielający do termoplastów, malowalny 150 °C

Środek rozdzielający do termoplastów przeznaczonych do znakowania, kontaktu z żywnością, malowalny 200 °C

Odformowywanie polistyrenu, polietylenu 200 °C

Odformowywanie termoplastów i tworzyw termoutwardzalnych – wysokie temperatury – na bazie PTFE 300 °C

Odformowywanie gumy

Odformowywanie żywic epoksydowych, poliuretanu, poliestru – ochronna RTV 200 °C

Ekonomiczny, uniwersalny środek rozdzielający do termoplastów, malowalny 170 °C

ZASTOSOWANIA

ROBSIL: Produkty zawierające silikon SANSIL: Produkty nie zawierające silikonu

www.crcind.com

Temperatura formy

ODLEWANIE

DO FORMOWANIA ROTACYJNEGO

RMOUTWARDZALNE

EPOKSYDY-P
OLIESTRY

POLIURETANY

SILIKONY-F
LUOROSILIKONY
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Aerozol 500 ml

CRC ECOPROTECT CIREUX
Ochrona przed korozją form w okresie składowania.
CRC Ecoprotect Cireux tworzy przejrzystą,woskową powłokę, która wypiera wodę
i zapewnia długotrwałą ochronę. CRC Ecoprotect Cireux usuwa i neutralizuje
odciski palców.Ten produkt pracuje również jako smar do ruchomych części i nie
musi być usuwany przed pierwszymi odformowaniami. CRC Ecoprotect Cireux nie
wchodzi w reakcje chemiczne ze stopami metali i metalami nieżelaznymi. Formy
pokryte CRC Ecoprotect Cireux powinny być składowane wewnątrz pomieszczeń
lub na zewnątrz pod dachem wiaty.

CRC PROTECTIVE FG / CRC BLUE PROTECTIVE FG
Ochrona przed korozją form w okresie składowania. Do stosowania w
przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.
CRC Protective FG tworzy przejrzystą, oleistą powłokę, która wypiera wodę i zapewnia
długotrwałą ochronę.CRC Protective FG usuwa i neutralizuje odciski palców.Ten produkt
pracuje również jako smar do ruchomych części i nie musi być usuwany przed pierwszymi
odformowaniami. CRC Protective FG nie wchodzi w reakcje chemiczne ze stopami
metali i metalami nieżelaznymi. Formy pokryte CRC Protective FG powinny być
składowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz pod dachem wiaty.
Zarejestrowany przez NSF 139851 - H2.

Protective FG jest również dostępny jako Blue Protective FG (tworzy
niebieską oleistą powłokę).
Zarejestrowany przez NSF 140207 - H2.

Aerozol 400 ml

CRC TM 712
Ochrona przed korozją form w okresie składowania.
Bezbarwna, hydrofobowa warstwa na bazie oleju silikonowego i pasty. Lepkość
150cPs. Robsil TM 712 pracuje jako klasyczny środek rozdzielający i jest usuwany w
trakcie kilku pierwszych odformowań. Dzięki bardzo efektywnemu wypieraniu wody
Robsil TM 712 zapewnia dobrą ochronę przed korozją powodowaną przez warunki
atmosferyczne. Ten produkt na bazie silikonu umożliwia zabezpieczenie w czasie
pracy metalowych form, które są używane we wtrysku lub formowaniu gumy bez
potrzeby wstępnego czyszczenia form.

OCHRONA

CRC SP 400 II
Długookresowy inhibitor korozji do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
CRC SP 400 II tworzy woskową powłokę ochronną, która chroni powierzchnie
obrabiane i złącza podczas długotrwałego przechowywania lub transportu w
trudnych warunkach. Bursztynowa, sucha, woskowa powłoka nigdy nie staje się
krucha i jest wysoce odporna na wilgoć, sól i korozyjne środowisko na okres do
dwóch lat. CRC SP 400 II może zostać usunięty lub rozcieńczony, dla uzyskania
pożądanej grubości powłoki, za pomocą rozpuszczalników ropopochodnych.
Aerozol napełniany jest węglowodorowym gazem pędnym zapewniającym
precyzyjne dawkowanie i równomierną grubość warstwy.

Aerozol 300 ml
Kanister 5L
Kanister 20L

Aerozol 500 ml
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ZMYWACZE

www.crcind.com

CRC AB
Zmywacz do form i narzędzi w przetwórstwie wtryskowym.
Sansil AB jest mieszanką silnych rozpuszczalników, która została opracowana, aby
usunąć szeroką gamę zanieczyszczeń z form, narzędzi i głowic wtryskowych oraz
innych powierzchni metalowych. Specjalna mieszanka rozpuszczalników umożliwia
stosowanie zmywacza na gorące powierzchnie bez nadmiernej utraty
rozpuszczalnika przez odparowanie. Silny rozpuszczalnik skutecznie usuwa wiele
typów zanieczyszczeń, w tym: smary, oleje i silikony. Po oczyszczeniu, pozostałości
rozpuszczalnika całkowicie odparowują pozostawiając powierzchnię czystą i suchą.

Aerozol 400 ml
Kanister 5L

CRC FOAMING STRIPPER
Silna i ekonomiczna pianka czyszcząca do form i narzędzi w
przetwórstwie wtryskowym.
CRC Foaming Stripper jest niezwykle skuteczną i silną mieszanką rozpuszczalników,
która została opracowana do czyszczenia silnie zabrudzonych form i matryc oraz
usuwania różnorodnych osadów. Produkt pomaga usuwać pozostałości tworzyw
sztucznych, gumy i żywicy oraz zapewnia, poprzez tworzenie stabilnej piany,
maksymalną wydajność, nawet na powierzchniach pionowych. Po oczyszczeniu,
pozostałości rozpuszczalnika odparowują pozostawiając czystą i suchą powierzchnię.

Aerozol 400 ml

CRC INDUSTRIAL DEGREASER
Zmywacz przemysłowy ogólnego stosowania.
Silny zmywacz bezchlorowy. Innowacyjna mieszanka rozpuszczalników nie
zawierająca rozpuszczalników chlorowych i składników niszczących warstwę
ozonową. CRC Industrial Degreaser jest doskonały do użycia, gdy konieczne jest
szybkie działanie i mogą być stosowane rozpuszczalniki o niskiej temperaturze
zapłonu. Rozpuszcza i usuwa smary, oleje, kleje i zanieczyszczenia ze sprzętu, maszyn,
silników i części metalowych.
Zarejestrowany przez NSF 111201 - A8/K1.

Aerozol 500 ml
Kanister 5 L
Kanister 20 L

Aerozol 500 ml
Kanister 5 L
Kanister 20 L

CRC FAST DRY DEGREASER
Szybkoschnący zmywacz bezchlorowy.
CRC Fast Dry Degreaser jest szybkoschnącą mieszaniną silnych rozpuszczalników
nie zawierającą 1,1,1 - trichloroetanu lub innych chlorowanych rozpuszczalników.
CRC Fast Dry Degreaser szybko penetruje i wnika poprzez brud, osady i
zanieczyszczenia poprawiając działanie urządzeń mechanicznych. Zwiększa ogólną
wydajność urządzeń. CRC Fast Dry Degreaser jest przeznaczony do zastosowań
gdzie mogą być użyte łatwopalne rozpuszczalniki.
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SMARY

Aerozol 400 ml

CRC TRIFLOW
Uniwersalny smar z dodatkiem PTFE do wypychaczy i mechanizmów
precyzyjnych.
Zawiera mikrocząstki PTFE. Przenika do trudno dostępnych miejsc, wypiera wilgoć
i czyści. Trwałe smarowanie dzięki wysokiej jakości olejom, dodatkom na
ekstremalne ciśnienia i smarnym cząstkom stałym (PTFE). Chroni przed korozją i
wilgocią. Zabezpiecza przed brudem, kurzem, piaskiem i innymi cząsteczkami
ściernymi. Odporny na rdzę i korozję, w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Aerozol 400 ml

CRC LUB EXTRA FG
Długotrwały smar o wysokiej wydajności. + PTFE
Sansil Lub Extra FG posiada wyjątkową moc smarowania, nawet w ekstremalnych
warunkach: wysokie temperatury (250°C), duże obciążenia, duże prędkości liniowe,
tarcie stal/ stal, stal/brąz, stal/aluminium, itp. Sansil Lub Extra FG eliminuje problemy z
zapiekaniem wypychaczy lub prowadnic, gromadzeniem się resztek smarów i
zanieczyszczeń na estetycznej stronie wyprasek. Produkt nie pozostawia osadów, nie
rozkłada się i może być używany do smarowania kranów, zaworów i armatury oraz
mechanizmów precyzyjnych.
Zarejestrowany przez NSF 139235 - H1.

Aerozol 300 ml

CRC 5-56 + PTFE
Wielofunkcyjny olej serwisowy w profesjonalnych działach utrzymania ruchu.
Zawiera PTFE dla poprawy własności smarnych w warunkach przemysłowych.
Pracuje wyjątkowo dobrze przy częstym zatrzymywaniu i uruchamianiu lub ruchach
naprzemiennych. Wypiera wilgoć i zapobiega awariom elektrycznym. Zapewnia
dobrą ochronę przed korozją.Ma wyjątkowe zdolności penetracyjne przy uwalnianiu
połączeń gwintowanych lub zablokowanych elementów metalowych. Czyści i chroni
powierzchnie zanieczyszczone w procesie obróbki lub transportu.
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CRC COPPER PASTE
Pasta z cząsteczkami miedzi do dużych obciążeń w trakcie rozruchu.
Działa również jako zabezpieczenie przed zapiekaniem.
Zawiera bardzo drobny pył miedziany, dodatki zabezpieczające przed utlenianiem i zużyciem.
Zapobiega kontaktom metal-metal, zapiekaniu, korozji ciernej i frettingowi, szczególnie w
łożyskach ślizgowych.

CRC HITEMP FOOD GREASE
Wysokotemperaturowy smar łożyskowy do urządzeń przetwórstwa żywności.
Zakres temperatury pracy od -20°C do +220°C. Wydłużona trwałość w wysokiej
temperaturze. Klasa NLGI 2. Chroni przed korozją w wilgotnym środowisku. Zawiera
PTFE w celu poprawy własności przeciwzużyciowych. Wydłuża przerwy smarowania i
żywotność urządzeń. Polecany do stosowania jako smar w zakładach przetwórstwa
żywności, tam gdzie może dochodzić do przypadkowego kontaktu z żywnością.
Zarejestrowany przez NSF 140070 - H1.

Kartusz 400 g

CRC METAL FREE PASTE
Pasta ceramiczna do dużych obciążeń i wysokich temperatur w trakcie
rozruchu. Działa również jako zabezpieczenie przed zapiekaniem.
Ceramiczna pasta rozdzielająca i montażowa do stosowania w temperaturach od
-40 °C do +1400 °C. Zapobiega kontaktom metal-metal mogącym prowadzić do
zapiekania, korozji ciernej i frettingu w trakcie rozruchu w trudnych warunkach lub
użytkowania w wysokich temperaturach.

Aerozol 300 ml
Tuba 100 gr
Puszka 1 kg

Aerozol 300 ml
Tuba 100 ml
Puszka 500 gr



RAPID PURGE 5540
Chemiczny granulat czyszczący, nie ścierny.
Mieszanka z granulatem tworzywa. Skuteczna dla wszystkich tworzyw. Do
stosowania przy temperaturach powyżej 300 °C.

Worek 5 kg
Worek 15 kg
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GRANULAT CZYSZCZĄCY

RAPID PURGE 9240
Uniwersalny granulat czyszczący. Produkt gotowy do użycia.
Nasz najbardziej uniwersalny granulat czyszczący będący najlepszym rozwiązaniem
dla większości żywic, w tym: ABS, octany, akryl, Barex, maślany, CELCON, DELRIN,
EAA, EVA, EVAL, K-Resin, Kraton, KYNAR, Noryl, poliwęglan, poliester, polietylen,
polipropylen, polistyren, poliuretan, propioniany, PVC, SAN, Saran, Surlyn, tworzywa
termoplastyczne, elastomery, itp... Skuteczny dla wszystkich tworzyw. Do
stosowania przy temperaturach poniżej 300 °C.

Worek 5 kg
Worek 15 kg

RAPID PURGE IG 3000
Skoncentrowany granulat do mieszania ze wszystkimi typami tworzyw.
Doskonały do przezroczystych plastików.

RAPID PURGE
Rapid Purge jest ekonomicznym granulatem czyszczącym stosowanym w
przetwórstwie tworzyw termoplastycznych. Ten produkt może być używany przy
zmianach materiału i dla usunięcia zwęgleń/zanieczyszczeń, zmian koloru i
smug/czarnych drobin. Rapid Purge może być również używany do prewencyjnego
czyszczenia aby zapobiec degradacji wewnętrznego systemu. Rapid Purge skraca
przestoje maszyny, zmniejsza ilość odpadów, zwiększa efektywność produkcji i
zmniejsza koszty konserwacji.

CZYSZCZENIE CHEMICZNE, NIE ŚCIERNE.
MIESZANKA Z GRANULATEMTWORZYWA.

SKONCENTROWANY GRANULAT.

Worek 5 kg
Worek 15 kg



SPIS PRODUKTÓW

5-56 + PTFE 13

A2-H2 4, 8

A2-H2 V20 8

AB 11

AR 168 8

Blue Protective FG 10

BR 176 8

Brille 8

BU 69 8

Copper Paste 12

DM 5 5, 8

DM 7 5

Ecodem - DAE-1 8

Ecodem - RE2225 8

Ecoprotect 10

F 7 5, 8

Fast Dry Degreaser 11

Foaming Stripper 11

HiTemp Food Grease 13

GD 265 8

Industrial Degreaser 11

Lub Extra 12

Lubocolor 8

Luborflon MS 20 3,8

Luborsil 4, 8

Luborsil NF-FG 4, 8

Lubrimold FG 6,8

Metal Free Paste 12

Protective FG 10

PU 174 8

R 110 4, 8

R 110 FG 4

R 20 6, 8

Rapid Purge 5540 14

Rapid Purge 9240 14

Rapid Purge IG 3000 14

SF 772 PA 6, 8

SP 400 II 10

Stearene 8

TM 712 4

Triflow 12



TYSIĄC I JEDNO ROZWIĄZANIE

Twój dystrybutor:

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1

B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-456011
Fax: +32 (0)52-450034
www.crcind.com
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