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A CRC Industries a világ számos országába expor-
tálja a saját maga által előállított, minőségi vegyi 
anyagokat az ipar, autóipar és elektronikai ipar 
számára. A vállalatcsoport négy gyártóközponttal 
rendelkezik az egyesült Államokban, Belgiumban, 
Angliában és Ausztráliában. A CRC Industries 
Europe, amely a CRC termékek európai piacra tör-
ténő gyártásáért felel, ISO 9001 tanúsított cég.

Az európai gyártásért és forgalmazásért felelős 
CRC Industries Europe ISO 9001 tanúsítvánnyal 
rendelkezik. Termékeink között megtalálhatók a 
különféle tisztítószerek, kenőanyagok, korrózió- 
védelmi termékek, ragasztók és tömítők, hegesztési 
segédanyagok, adalékok, formaleválasztó szerek, és 
egyéb speciális termékek. Gyárunkból Európa, Af-
rika és a Közel-Kelet országait látjuk el minőségi 
ipari karbantartó anyagokkal.

Termékeink kiváló minőségét a kutatás, fejlesztés 
és a gyártás során alkalmazott szigorú előírások ga-
rantálják. Mindent megteszünk, hogy megfeleljünk 
a napjainkban érvényes legszigorúbb környezetvé-
delmi és biztonság-technikai előírásoknak. Vevőink 
igényeinek megfelelően fejlesztünk ki új termékeket 
és korszerűsítjük a már meglévőeket.

A részletes termékismertetőket, a műszaki adat-
lapokat és a biztonságtechnikai adatlapokat 
megtalálják honlapunkon: 

www.crcind.com

Valamennyi információ a CRC Industries saját vizsgálati-, és teszteredményein 
alapul. A felhasználás során előforduló igen változatos környezeti 
körülmények, technikai feltételek, valamint a kiszámíthatatlan emberi tényező 
miatt, mindig ajánlott a konkrét felhasználás előtt a művelet helyszínén 
kipróbálni termékeinket. A katalógusban szereplő valamennyi információ 
jelenlegi ismereteinken alapul, és legjobb tudásunk szerint mindenben 
megfelel az aktuális állapotoknak, de ez nem jelent semmiféle garanciát a 
felhasználó felé.

Megjegyzés:  A CRC termék kínálata országonként eltérő lehet. Előfordulhat, hogy 
a katalógusban szereplő bizonyos termékek nem elérhetők egyes országokban.
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Az NSF átvette az USDA feladatát

Honnan tudhatja biztosan a felhasználó, hogy egy termék valóban 
alkalmas-e élelmiszeripari felhasználásra? 1999 decemberétől az 
NSF Nem Élelmiszercélú Készítmény Regisztrációs Programja vette 
át a korábban az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának 
(USDA) égisze alatt futó készítmény nyilvántartási programot, miután 
annak vezetését az USDA befejezte 1998 februárjában.

Az NSF (National Sanitation Foundation) egy független nemzetközi 
minőségellenőrző alapítvány, melynek programja teljes egészében a 
korábbi USDA program folytatásának tekinthető. Az NSF rendszer 
egyetlen újdonsága az, hogy ha egy készítmény sikeresen átment 
az értékelő eljárásokon, és ezzel regisztrálásra kerül az NSF 

rendszerében, és az ún. Fehér Könyvben, akkor kap egy regisztrációs 
számot. Ennek a regisztrációs számnak, az NSF regisztrációt igazoló 
logóval és a kategória kóddal együtt szerepelnie kell a termék 
címkéjén. Ezen kívül minden regisztrált termékhez tartozik egy, a 
regisztrációt igazoló dokumentum is.

HACCP

A HACCP (Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontokon) egy olyan, 
a tág értelemben vett jó gyártási és forgalmazási gyakorlatra és a jó 
higiéniai gyakorlatra alapozott élelmiszerbiztonsági, kockázat-kezelő 
rendszer, amely önmagában vagy a teljes körű minőségbiztosítási 
rendszer részeként is alkalmazható, amely a megelőzésen alapul, és 
amelynek a célja a maximális élelmiszer-biztonság elérése.

A HACCP nem egy kézikönyv, sokkal inkább egy szigorú ellenőrző 
program, amely a következő 7 alapelv köré szerveződik:
1. A potenciális veszélyek és kockázatok szisztematikus beazonosítása.
2. Azon kritikus szabályozási (felügyeleti) pontok kiválasztása, 

ahol a feltételezett (azonosított) veszély megelőzhető, 
kizárható vagy elfogadható szintre csökkenthető.

3. Minden egyes kritikus szabályozási ponthoz a kritériumok 
előírása (határértékek ill. tűréshatárok meghatározása). 

4. A kritikus pontok felügyeletére alkalmas módszerek 
kiválasztása és alkalmazása. 

5. A biztonság helyreállítását szolgáló helyesbítő intézkedések 
meghatározása. 

6. Annak az (ismételt) ellenőrzése és igazolása, hogy a preventív 
(HACCP) rendszer megfelelően működik. 

7. Naprakész dokumentálás: HACCP kézikönyv, feljegyzések, nyilvántartások.

A rendszer eredete
A HACCP gyökerei egészen az USA korai űrprogramjáig nyúlnak 
vissza: a lejárt, ill. fel nem használt élelmiszerek nem kerülhettek 
vissza a gyárba, hogy kicseréljék azokat. Elfogadhatatlan kockázat 
volt ugyanis, hogy egy több millió dolláros űrutazás a nem megfelelő 
minőségű (romlott) élelmiszer miatt hiúsuljon meg.

A rendszer céljai
- Garantálni és emelni az élelmiszer-biztonság szintjét: ez egyéb 

tényezők alárendelését igényli, és a gyártás, szállítás, kezelés, 
stb. során jelentkező egészségügyi veszélyek kockázatának 
meghatározásával és ellenőrzésével tartható fenn.

- Minimalizálni a kockázatokat: ennek az ellenőrző programnak 
a megalkotásánál az volt a cél, hogy a lehető legteljesebb 
mértékben visszaszorítsák a potenciális (mikrobiális, kémiai és 
fizikai) élelmiszer-szennyeződések kockázatát.

- Felmérni a veszélyek gyakoriságát és súlyosságát 
 (kockázat = valószínűség x hatás). 
- Gyors és hatékony korrekciós terveket készíteni egy élelmiszer-

szennyeződési esetre.

A rendszer alkalmazásából fakadó előnyök
- Egy átfogó minőség-biztosítási rendszert ad a felhasználó kezébe.
- HACCP igazolás: minőségi szabványként alkalmazható.
- A gyártó tevékenységei strukturálisan ellenőrzöttek.
- Megfelelő munkahelyi higiéniai gyakorlat kerül kialakítása.
- Közvetlen kereskedelmi előny: a legtöbb vevő már elvárja ezt a 

fajta élelmiszerbiztonsági programot a gyártói oldalon.

CRC & HACCP
A CRC Industries Europe páratlanul széles, megújult 
élelmiszeripari termékskálát kínál. Ezekkel az NSF regisztrált 
termékekkel támogathatók a HACCP rendszerek. Teljes körű 
termékdokumentációval és képzéssel segítjük disztribútorainkat és 
igény esetén a végfelhasználókat is. Egyedülálló színkód rendszerünk 
még hatékonyabb ellenőrzést tesz lehetővé a gyártási folyamatok 
során előforduló kritikus szabályozási pontokon.

NSF - HACCP 
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NSF KATEGÓRIÁK

Tisztítószerek 
Alkalmazásuk idejére az élelmiszereket és csomagolóanyagaikat el kell 
távolítani vagy le kell takarni. Utólagos ivóvizes öblítés szükséges. Nem 
maradhat észrevehető szag és maradékanyag.

A1  Általános használatra. 
Általános tisztítószerek minden felületre, minden helyiségben.

A7 Fémtisztító és polírozó készítmények nem élelmiszercélú felületek 
ápolására minden helyiségben.

A8 Zsírtalanító és ráégett szennyeződés eltávolító készítmények 
élelmiszer sütő/főző ill. füstölő berendezésekhez. (Minden ilyen 
jellegű helyiségbe.)

A7 és A8 esetében a keletkező szagot ki kell szellőztetni, mielőtt az 
élelmiszerek és csomagolóanyagaik visszakerülnének a helyiségbe.

A nem élelmiszercélú helyiségek tisztítószerei 
C1 Élelmiszeripari gépek, berendezések tisztítására és fertőtlenítésére 

szolgáló készítmények.
 Vízzel való öblítés szükséges, mielőtt a gép, berendezés 

visszakerülne az élelmiszercélú helyiségbe.

Oldószer-bázisú tisztítószerek 
K1 Tisztító-, és zsírtalanító szerek nem élelmiszercélú helyiségekben 

történő felhasználásra.

K2 Oldószeres készítmény elektromos és elektronikus készülékek 
tisztítására.

 Alkalmazásuk idejére az élelmiszereket és csomagolóanyagaikat el 
kell távolítani vagy le kell takarni.

K3 Élelmiszer csomagolóanyagokról történő ragasztó és enyv 
eltávolításra szolgáló készítmények. 

 Alkalmazásuk idejére az élelmiszereket és csomagolóanyagaikat el 
kell távolítani vagy le kell takarni.

K1 és K3 esetében mosószeres mosás és vízzel történő öblítés szükséges 
mielőtt a gép, berendezés visszakerülne az élelmiszercélú helyiségbe.
K2 és K3 esetében a keletkező szagot ki kell szellőztetni, mielőtt az 
élelmiszerek és csomagolóanyagaik visszakerülnének a helyiségbe.

Kenőanyagok 
Élelmiszer feldolgozására, szállítására, kezelésére szolgáló gépek, 
berendezések karbantartására :
- korrózióvédő rétegként (eltávolítandó)
- szeparáló szerként tanksapkán, tömítésen, stb.
- kenőanyagként

H1 Kenőanyag, amely esetében engedélyezve van az 
élelmiszerekkel való közvetlen érintkezés (az FDA 21 CFR, 
178.3570 szakaszban leírtaknak megfelelően).

H2 Kenőanyag, amely esetében nincs engedélyezve az 
élelmiszerekkel való érintkezés. 

Speciális termékek
P1 Egyéb termékek.

SZÓMAGYARÁZAT  

CRC FPS (Food Processing Safe)
A felhasználás függvényében, valamennyi CRC FPS terméket 
kifejezetten az élelmiszercélú helyiségekben történő alkalmazásra 
fejlesztettük ki. A dupla kóddal ellátott termékek esetén lehetnek 
bizonyos korlátozások, pl. az “általános célú” C1-es tisztítószerek 
esetén.

Felület
A legtöbb termék mindenféle felületen és anyagon biztonsággal 
használható, kivéve a specifikus alkalmazásokra kifejlesztett 
termékeket, mint például a kontakttisztítót.

Élelmiszerekkel való érintkezés
Az olyan helyeken, ahol előfordulhat az élelmiszerekkel való véletlen 
érintkezés, csak a H1 kategóriájú termékek használhatók.

Elő-, és utókezelés
Minden tisztítási folyamat együtt jár valamilyen biztonsági 
intézkedéssel, ami lehet elő-, ill. utókezelés is.

Az olaj felhasználhatóságát befolyásoló 
lényeges tulajdonságok:

• Viszkozitás:  
 A folyadék folyással szembeni ellenállását mutatja.
• Viszkozitási index (VI):  
 Az olaj viszkozitásának változására utal, a hőmérséklet 

változásának függvényében.
• Dermedéspont (PP):  
 Az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelyen a folyadék 

még szivattyúzható.
• Filmréteg erőssége:
 A kenőanyagnak azt a képességét jellemzi, hogy mennyire 

képes terhelés (üzemi körülmények között) alatt 
egységes, töretlen rétegben fennmaradni.

  AZ FPS SZÍNKÓDRENDSZER

Nem élelmiszercélú feldolgozó helyiség 
Élelmiszerrel való érintkezés kizárva (felhasználás függő)
NSF kat.: C1, K1

Nem élelmiszercélú feldolgozó helyiség 
Élelmiszerrel való érintkezés kizárva
NSF kat.: A1, A7, A8, K2, K3, H2

Élelmiszercélú feldolgozó helyiség 
Élelmiszerrel való véletlen érintkezés megengedett
NSF kat.: H1

= EPP = Environmentally Preferred Products 
(Környezetbarát Karbantartó Anyagok)

Nonfood Compounds
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TISZTÍTÓSZEREK

CRC INDUSTRIAL DEGREASER (NSF A8/K1)

Nagyteljesítményű, klór-mentes tisztítószer.
Nagyteljesítményű zsíroldó-, és tisztítószer élelmiszeripari gépek és berendezések 
karbantartásához. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja a váratlan leállásokat ill. 
hibákat okozó zsíros, olajos, viaszos szennyeződéseket, port és koszt. Gyorsan 
szárad, így csökkenti a karbantartásra fordított időt, és minimalizálja a nem produktív 
állásidőt. A közvetlenül nem élelmiszer-feldolgozásra szolgáló területek általános 
tisztítószere, és az élelmiszer-feldolgozó egységek zsírtalanító készítménye.

CRC FOODKLEEN (NSF A8/C1)

Extra nagyerejű, biológiailag lebomló, ipari berendezés tisztító és zsírtalanító.
Innovatív oldószerek keveréke, mely mentes mindenféle klóros és ózonkárosító 
összetevőtől. Kifejezetten az élelmiszer-feldolgozó és csomagoló gépek, berendezések 
tisztítására lett kifejlesztve. A közvetlenül nem élelmiszer-feldolgozásra szolgáló területek 
általános tisztítószere, és széles spektrumú zsírtalanító készítmény. A szabályozott párolgás 
garantálja a megnövelt tisztítóerőt és hatékonyságot.

CRC INOX KLEEN (NSF A7/C1)

Speciális, rozsdamentes acél, alumínium, króm, PVC tisztító-, és ápolószer.
Vízbázisú tisztítóhab kifejezetten a fényes felületek tisztítására és karbantartására. 
Maradéktalanul eltávolítja az ujjlenyomatokat és víznyomokat. A készítmény, amellett, 
hogy rendkívül hatékonyan tisztít, tartós védőréteggel látja el a kezelt felületet. Az 
élelmiszer-, és italgyártás általános fémpolírozó készítménye.

 
Aeroszol 12 x 500 ml 
Kanna 4 x 5 L / 1 x 20 L 

 
Aeroszol 12 x 500 ml 
Kanna 4 x 5 L 

 
Aeroszol 12 x 500 ml 

CRC COMPLEX BLUE (NSF A1)

Vízbázisú tisztító-, és zsírtalanítószer koncentrátum. 
Biológiailag lebomló (OECD 301 B).
Egyedülállóan hatékony, nem gyúlékony, általános tisztítószer, melynek erejét a 
különböző felületaktív anyagok keveréke adja. Maradéktalanul eltávolít zsírt, olajat, és a 
legmakacsabb szennyeződéseket is mindenféle mosható felületről. Teljesen foszfát-, és 
EDTA-mentes készítmény. A szennyeződés típusától és méretétől függően, igény szerint 
hígítható. Az élelmiszer-, és italgyártás terén általánosan használható, NSF regisztrált 
tisztítószer.

 
Pumpás permetező 12 x 750 ml 
Kanna 1 x 5 L / 1 x 20 L 

Nonfood Compounds
Program Listed
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CRC FOAM CLEANER (NSF A1)

Vízbázisú, nagyteljesítményű tisztítószer.
Foszfát-, és EDTA-mentes. Nincs maró hatása. Biológiailag lebomló.
Vízbázisú, általános célú tisztítóhab és zsírtalanító. A stabil, cseppmentes formula a garancia 
a hosszú behatási időre, és a fokozott tisztítóerőre, még függőleges felületen is. Eltávolít 
mindenféle zsíros, olajos és egyéb makacs szennyeződést. Biztonsággal alkalmazható 
műanyagon is. Használata általános tisztítószerként ajánlott minden felületre.

CRC DUST FREE (NSF K2)

Nagynyomású poreltávolító levegőspray. 
Kiváló hatékonyságú, folyékony gázok keverékéből álló tisztítóspray, amely nagynyomású 
gázsugárral távolítja el a port és tisztítja meg a precíziós alkatrészeket ott, ahol oldószerek 
használata nem ajánlott. Megakadályozza, hogy a mikroszkopikus nagyságú por rövidzárlatot, 
leállást vagy kárt okozzon az elektronikai műszerekben, nyomtatott áramkörökben, szervo-
mechanizmusokban, szenzorokban és optikai készülékekben. Nyom nélkül szárad, és nem 
okoz páralecsapódást. Az élelmiszer-feldolgozó és a non-food egységek elektromos és 
elektronikus berendezéseinek tisztítására és pormentesítésére szolgál. 

CRC CONTACT KLEEN (NSF K2)

Kimagasló hatékonyságú precíziós tisztítószer. 
Maradék nélkül száradó, érintkezés-tisztító készítmény nyomtatott áramkörök és egyéb 
elektromos és elektronikus berendezések karbantartására. Gyorsan szárad. Áram alatt 
levő berendezésen nem használható. Az élelmiszer-feldolgozó és a non-food egységek 
elektromos és elektronikus berendezéseinek tisztítására és karbantartására szolgál.

CRC LABEL OFF SUPER (NSF K3)

Öntapadó címke eltávolító.
Speciális, teljesen CFC és HCFC-mentes oldószer-keverék, kifejezetten az öntapadó 
papírcímkék gyors és esztétikus eltávolításához. A legtöbb felületről 2-3 perc alatt, 
nyom nélkül eltávolítja a címkét. (Műanyagon előzetes felületpróba javasolt.) Az NSF 
rendszerében ragasztó-, és enyv-eltávolítóként regisztrált készítmény.

 
Aeroszol 12 x 500 ml 

 
Aeroszol 12 x 400 ml 

 
Aeroszol 12 x 500 ml 

 
Aeroszol 12 x 200 ml 

A1

K2

K2

K3
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CRC 3-36 (NSF H2)

Univerzális korróziógátló és kenőanyag.
Megakadályozza a rozsda és a korrózió kialakulását minden vastartalmú és színesfém 
esetében tárolásnál, szállításnál, és a gyártás során. Kiszorítja, és távol tartja a 
fémfelülettől a vizet, párát és nedvességet. Kiválóan penetrál és kenést ad. Véd a 
korrózió minden formája ellen. Kilazítja a berozsdállt, berágódott, begyantásodott 
alkatrészeket. A legáltalánosabban felhasználható kenőanyag minden olyan helyen, 
ahol nem fordulhat elő az élelmiszerekkel való érintkezés.

CRC MULTI OIL (NSF H1)

Általános célú kenőanyag.
Kimagasló hatékonyságú általános kenőanyag. Csökkenti a súrlódást és a kopást. Véd 
a rozsda és a korrózió ellen. Teljesen szilikon-mentes. Üzemi hőmérsékleti tartomány: 
-20 °C és +150 °C között. Szagtalan, íztelen és színtelen. NSF regisztrált termék olyan 
kenési pontokon való használatra, ahol előfordulhat az élelmiszerekkel való véletlen, 
közvetlen érintkezés.

CRC CHAIN LUBE (NSF H1)

Tartós lánckenő teflon adalékkal.
Kifejezetten tartós, nagy teherbírású élelmiszeripari lánckenő olaj, finoman habzó 
hatással, és átlagon felüli ellenálló-képességgel a víz kimosó hatásával szemben. 
Kiválóan penetrál, nem cseppen, és még magas fordulatszám mellett sem veti le 
magáról a lánc. Hatékonyan véd a korrózió ellen. Üzemi hőmérsékleti tartomány: 
-15 °C és +175 °C között. NSF regisztrált termék olyan kenési pontokon való 
használatra, ahol előfordulhat az élelmiszerekkel való véletlen, közvetlen érintkezés.

 
Aeroszol 12 x 300 ml / 12 x 500 ml 

 
Aeroszol 12 x 400 ml 
Kanna 4 x 5 L 

 
Aeroszol 12 x 400 ml 

CRC SILICONE (NSF H1)

Kenőanyag és formaleválasztó szer.
Kimagasló kenést biztosít a műanyag mozgó és súrlódó alkatrészeknek, emellett 
igen hatékony formaleválasztó szer is. Szagtalan, íztelen és színtelen. Széles üzemi 
hőmérsékleti tartományon belül alkalmazható (-40 °C-től + 200 °C-ig). NSF regisztrált 
termék olyan kenési pontokon való használatra, ahol előfordulhat az élelmiszerekkel 
való véletlen, közvetlen érintkezés.

 
Aeroszol 12 x 400 ml 

Nonfood Compounds
Program Listed
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CRC PEN OIL (NSF H1)

Csavarlazító olaj berágódott és rozsdás mechanizmusok kenésére.
Általános célú, teljesen szilikon-mentes kenőanyag, kimagasló penetráló képességgel. 
Fellazítja a rozsdát, revét, korróziót. Megkönnyíti a berágódott, berozsdállt, 
begyantásodott mechanizmusok, kötő-, és rögzítő elemek szétszerelését. NSF regisztrált 
termék olyan kenési pontokon való használatra, ahol előfordulhat az élelmiszerekkel 
való véletlen, közvetlen érintkezés.

CRC DRY LUBE-F (NSF H1)

Dry Száraz kenőanyag.
Zsír-, és olaj-mentes kenőanyag műanyag, gumi és fémfelületek száraz kenésére. A 
felvitt kenőréteg tiszta, száraz, tapadásmentes, 250 °C-ig hőálló filmet alkot. A CRC 
Dry Lube alacsony fordulatszám és nagyobb terhelés esetén a leghatékonyabb. NSF 
regisztrált termék olyan kenési pontokon való használatra, ahol előfordulhat az 
élelmiszerekkel való véletlen, közvetlen érintkezés.

CRC BELT DRESSING (NSF H1)

Ékszíj csúszásgátló.
Tapadásjavító, ékszíj kenőanyag. Fokozottan vízálló. Extra húzóerőt biztosít, és javítja 
az erőátvitel hatékonyságát. Megszünteti a teljesítményveszteséggel járó csúszást, 
és csikorgást. NSF regisztrált termék olyan kenési pontokon való használatra, ahol 
előfordulhat az élelmiszerekkel való véletlen, közvetlen érintkezés.

 
Aeroszol 12 x 400 ml 

 
Aeroszol 12 x 400 ml 

 
Aeroszol 12 x 400 ml 

CRC EXTREME LUBE (NSF H1)

Nagynyomásálló kenőanyag.
Mérsékelten lágy (NLGI 2) állagú, szintetikus kenőzsír, amely nagy százalékban tartalmaz 
nagynyomásálló adalékokat. Kimagaslóan stabil formula, a hosszú üzemidő érdekében. 
Kiváló vízálló-képesség, és széles (-40 °C és +180 °C közötti) üzemi hőmérsékleti 
tartomány jellemzi. A legtöbb műanyagon, gumin és bevonaton biztonsággal használható. 
Átlagon felüli oxidációs-stabilitás jellemzi. Hatékony korrózió-gátlókat is tartalmaz. 
Olajként permetezhető, de a kenési ponton zsírként tapad meg.

 
Aeroszol 12 x 400 ml 
Patron 6 x 400 g 

KENŐZSÍROK ÉS PASZTÁK

H1

H1

H1

H1
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CRC FOOD GREASE (NSF H1)

Általános célú élelmiszeripari kenőzsír.
Nagynyomásálló (EP), mérsékelten lágy (NLGI 2) tartós kenőzsír. Hatékonyan véd a 
korrózió ellen. NSF regisztrált termék olyan kenési pontokon való használatra, ahol 
előfordulhat az élelmiszerekkel való véletlen, közvetlen érintkezés.

CRC EP FOOD GREASE (NSF H1)

Élelmiszeripari csapágyzsír. (+ PTFE)
Általános célú, -50 °C és +165 °C közötti használatra. Tartós kenést biztosít, extra nagy 
terhelésnek kitett kenési pontokon is. Mérsékelten lágy (NLGI 2) kenőzsír. Nedves, 
párás környezetben is hatékonyan véd a korrózió ellen. Kimagasló nagynyomásálló 
tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmazásával meghosszabbítható a kenési intervallum, és a 
gépek, berendezések hasznos élettartama is. NSF regisztrált termék olyan kenési pontokon 
való használatra, ahol előfordulhat az élelmiszerekkel való véletlen, közvetlen érintkezés.

CRC HITEMP FOOD GREASE (NSF H1)

Hőálló, élelmiszeripari csapágyzsír.
Üzemi hőmérsékleti tartomány: -20 °C és +220 °C között. Tartós kenést biztosít magas 
hőmérsékleten is. Mérsékleten lágy (NLGI 2) kenőzsír. Nedves, párás környezetben 
is hatékonyan véd a korrózió ellen. A kopás elleni fokozottabb védelem érdekében 
teflon (PTFE) részecskéket tartalmaz. Alkalmazásával meghosszabbítható a kenési 
intervallum, és a gépek, berendezések hasznos élettartama. NSF regisztrált termék 
olyan kenési pontokon való használatra, ahol előfordulhat az élelmiszerekkel való 
véletlen, közvetlen érintkezés.

 
Aeroszol 12 x 400 ml 
Patron 6 x 400 g 
Kanna 12 x 1 kg  

 
Patron 12 x 400 g 

 
Patron 12 x 400 g 

CRC ASSEMBLY PASTE (NSF H1)

Szerelőpaszta és berágódás-gátló készítmény.
Csapágyperselyek, csúszó felületek és kisebb, nyitott hajtások kenésére. Segít 
megakadályozni a bejáratásnál gyakori károsodásokat, és fokozottan véd az extra 
terheléssel járó bejáratási időszakban. Kenőanyagként -30 °C és +150 °C között 
hatékony, míg berágódás-gátló készítményként +1100 °C-ig nyújt garantált védelmet 
NSF regisztrált termék olyan kenési pontokon való használatra, ahol előfordulhat az 
élelmiszerekkel való véletlen, közvetlen érintkezés.

 
Aeroszol 12 x 400 ml 
Tégely 12 x 500 g 

Nonfood Compounds
Program Listed

H1

H1

H1

H1
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ÁLTALÁNOS GÉPOLAJOK

Milyen a jó kenőolaj?
• Elvezeti a hőt.
• Véd a kopás ellen.
• Véd a rozsda és a korrózió ellen.
• Segít tisztán tartani a  motor belsejét.
• Tömítő hatása van.

Mikor használjunk ásványi olajat a gépek,  
berendezések kenésére?

• Beltéri berendezések működtetésekor.
• Ahol az általános gépkenés és  

védelem áll a fókuszban.
• Ahol nincsenek szélsőséges hőmérséklet ingadozások.
• Ahol nincsenek szélsőségesen alacsony hőmérsékleti viszonyok

(-21 °C alatt).

CRC LUB OIL 32  (ISO VG 32) *  è  VI = 105 / PP = -21 °C
CRC LUB OIL 46  (ISO VG 46) *  è  VI = 105 / PP = -21 °C

A CRC ásványi gépolajok főbb előnyei:
• NSF H1 regisztráció: Általános kenőanyag / élelmiszerekkel való véletlen érintkezés lehetőségével.
• Alacsony dermedéspont  (-21 °C).
• Kimagasló habosodásgátló tulajdonság.
• Átlagon felüli gáz-szeparációs képesség.
• Hatékony korróziógátló adalékokat tartalmaz.
• Kiváló víz-demulzifikáló képesség jellemzi.

* Olvassa el a berendezés gépkönyvét, hogy a megfelelő viszkozitású kenőanyagot (ISO VG) válassza.

H1
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HAJTÓMű OLAJOK

Mire szolgál a hajtómű ill. sebességváltó?
A hajtómű ill. sebességváltó a motor nyomatékát és fordulatszá-
mát (sebesség) alakítja át valamilyen forgó mozgásból a különböző 
áttételek segítségével.

A hajtóműolajjal szemben támasztott követelmények:
• Jó hő-, és oxidációs stabilitás. 
• Kompatibilitás a tömítőanyagokkal. 
• Hatékony védelem a fogaskerekek és csapágyak túlzott kopá-

sával szemben.
• Hő-, és nagynyomásállóság. 
• A fogaskerekek és csapágyak tisztán tartása.
• Megfelelő emulzifikáló képesség.
• Hatékony védelem a rozsda és korrózió ellen.
• Alacsony szintű habképződés.

A megfelelő hajtóműolaj kiválasztása
A szintetikus kenőanyagokat elsősorban olyan gépek, berendezések kenésére fejlesztették ki, amelyek:

• Szélsőségesen alacsony vagy magas hőmérsékletnek vannak kitéve. 
• Gyakran állnak nagy terhelés alatt.
• Hosszabb szervizintervallumra lettek tervezve.
è POLIALFAOLEFIN-ALAPú (PAO) HAJTÓMűOLAJOK.

CRC LUB OIL PAO 150  (ISO VG 150) *  è  VI = 137 / PP = -56 °C
CRC LUB OIL PAO 220  (ISO VG 220) *  è  VI = 140 / PP = -51 °C
CRC LUB OIL PAO 320  (ISO VG 320) *  è  VI = 142 / PP = -48 °C

A termék főbb előnyei:
• NSF H1 regisztráció: Általános kenőanyag / élelmiszerekkel való véletlen érintkezés lehetőségével.
• Nagynyomásálló (EP) formula.
• Jó habzásgátló tulajdonság.
• Jó oxidáció-gátló képesség.
• Átlagon felüli korróziógátló képesség.
• A legtöbb műanyaggal kompatibilis.

* Olvassa el a berendezés gépkönyvét, hogy a megfelelő viszkozitású kenőanyagot (ISO VG) válassza.

Nonfood Compounds
Program Listed

H1
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HIDRAULIKAOLAJOK

Mire szolgál a hidraulikaolaj?
A hidraulikaolaj (vagy folyadék) egy olyan folyékony halmazállapotú 
közeg, amely az erőátvitelről gondoskodik a különféle hidraulikus 
gépekben, berendezésekben.

A hidraulikaolajjal szemben támasztott követelmények:
• Megfelelő viszkozitás (pumpálhatóság és tömítés).
• Magas viszkozitási index (VI).
• Ne legyen összepréselhető.
• Levegőtől való gyors elválás.
• Alacsony szintű habképződés.
• Megfelelő hőtűrő képesség.
• Kiváló folyási tulajdonságok alacsony hőmérsékleten is.
• Korróziógátló képesség.

A megfelelő hidraulikaolaj kiválasztása
A modern hidraulikus berendezések kisebb pumpákkal és nagyobb üzemi nyomással dolgoznak, ami az alábbi kö-
vetkezményekkel jár együtt: 

• Magasabb folyási sebesség és üzemi hőmérséklet.
• Magasabb hőmérséklet = gyorsabb oxidáció.
• Rövid retenciós idő.
• Igény a víztől és levegőtől való gyorsabb elválásra.
è A HIDRAULIKUS MUNKAFOLYADÉKOKRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI SZABVÁNY: DIN 51524/T2 

CRC LUB OIL PAO 32  (ISO VG 32) *  è  VI = 142 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 46  (ISO VG 46) *  è  VI = 145 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 68  (ISO VG 68) *  è  VI = 141 / PP = -57 °C

A termék főbb előnyei:
• NSF H1 regisztráció:  

Általános kenőanyag / élelmiszerekkel való véletlen érintkezés lehetőségével.
• Kimagasló habzásgátló tulajdonság.
• Jó levegő-elválás.
• Kiváló víz demulzifikáló képesség.
• Hatékony korróziógátló adalékot tartalmaz.
• Tartós, megbízható kenést ad.

* Olvassa el a berendezés gépkönyvét, hogy a megfelelő viszkozitású kenőanyagot (ISO VG) válassza.

H1

SPECIÁLIS TERMÉKEK
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ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Ásványi olajok & PAO olajok (polialfaolefin)

Ásványi olaj
(CRC FPS Lub Oil)

PAO olaj
(CRC FPS Lub Oil PAO)

Viszkozitási index (VI) + ++

Üzemidő hossza + ++

Dermedéspont(PP) - +++

Kopás elleni védelem + ++

CRC LEAK FINDER (NSF P1)

Szivárgáskereső, a gázvezetékek és rendszerek esetleges szivárgásainak 
lokalizálására.
Vízbázisú gázszivárgás-kereső. Megfelel az EN 14291 szabványnak és a DVGW (Német 
Gáz-, és Vízügyi Műszaki és Tudományos Szövetség) előírásainak (regisztrációs száma: 
NG- 5170AS0069). A CRC Leak Finder használatával gyorsan, pontosan és biztonságosan 
kimutathatók a gázvezetékekben, és egyéb, nyomás alatt álló rendszerekben esetleg 
előforduló, szivárgást okozó lyukak, repedések. A szivárgás helyén a készítmény jól látható 
buborékokat képez.

 
Aerosol 12 x 500 ml 

Nonfood Compounds
Program Listed

Referenciák 
ÁLTALÁNOS GÉPOLAJOK 
LUB OIL 32 - Kanna 5 L Ref. 20635
LUB OIL 32 - Kanna 20 L Ref. 20634
LUB OIL 46 - Kanna 5 L Ref. 20637
LUB OIL 46 - Kanna 20 L Ref. 20636

HIDRAULIKAOLAJOK 
LUB OIL PAO 32 - Kanna 5 L Ref. 20643
LUB OIL PAO 32 - Kanna 20 L Ref. 20642
LUB OIL PAO 46 - Kanna 5 L Ref. 20647
LUB OIL PAO 46 - Kanna 20 L Ref. 20646
LUB OIL PAO 68 - Kanna 5 L Ref. 20649
LUB OIL PAO 68 - Kanna 20 L Ref. 20648

HAJTÓMű OLAJOK 
LUB OIL PAO 150 - Kanna 5 L Ref. 20639
LUB OIL PAO 150 - Kanna 20 L Ref. 20638
LUB OIL PAO 220 - Kanna 5 L Ref. 20641
LUB OIL PAO 220 - Kanna 20 L Ref. 20640
LUB OIL PAO 320 - Kanna 5 L Ref. 20645
LUB OIL PAO 320 - Kanna 20 L Ref. 20644

P1

SPECIÁLIS TERMÉKEK
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