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CRC SILICONE GREASE 
Ref: 32085 

 

1. GENEREL BESKRIVELSE 
Beskytter og forsegler gummi og plast dele, pakninger og kabler under svære fugtige forhold 
 

2. EGENSKABER 
• Beskytter metaldele mod korrosion 
• Aerosol formulering gør det muligt at anvende et tyndt lag af fedt. 
• Fremragende non-stick performance. 
• God termisk stabilitet. 
• God kemisk forbindelse 

3. ANVENDELSER 
Fremragende smøremiddel til plastik lejer, nylonhjul, hængsler, gummi pakninger. Denne 
bruges til vedligeholdelse og beskyttelse af gummi støbning, drivremme, tændingssystemer, 
etc. 

4. ANVISNINGER 
Påføres på de overflader, der skal smøres og/eller beskyttes, med en børste eller spartel.  
Må ikke anvendes på overflader til efterbehandling. 
.  
Til alle CRC-produkter findes et sikkerhedsdatablad  (MSDS), som opfylder kravene i 
Kommissionens direktiv 93/112/EØF. TEKNISK DATABLAD  
 

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivgas) 
Aspekt                                                                          : væske, pasta og bliver gennemskinnelig 

  efter afdampning af opløsningsmidlet. 
Farve   : transparent hvid 
Densitet  : 0,95 
Fortykningsmiddel :  uorganisk 
Baseolie  : Silikone 
Baseolieviskositet  : 9000 mm2 /s 
Di elektrisk styrke : 16 kV / mm. 
Driftstemperatur :  -40 ° C til + 200 ° C. 
Penetration klasse : NLGI 1 
Shell 4 ball belastning : 200 daN 
Shell 4 ball slidtage : 0.45 mm 
Betegnelse  : KSI1S-40 
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CRC SILICONE GREASE 

                    Ref: 32085 

6. EMBALLAGE 
32085-001     12X500 G 
 
Alle oplysninger i dette dokument er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. På grund af den store 
bredde ad udstyr og betingelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, der er involveret, anbefaler vi, at 
vores produkter afprøves på stedet inden brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden hverken direkte eller 
underforstået garanti. 
 
Dette tekniske datablad kan allerede nu være opdateret på grund af lovgivning, forsyningssituation for 
komponenter eller nylige erfaringer. Den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive 
fremsendt på opfordring og kan desuden findes på vores website: www.crcind.com.  
Vi anbefaler, at du lader dig registrere på vores website, så du automatisk kan få fremsendt eventuelle fremtidige 
opdateringer om dette produkt. 
 
Version  : 10 0213 01 
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