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1. Algemene omschrijving 

CRC 2-26 is een universeel 

smeermiddel met roestwerende 

bescherming, dat elektrische en 

elektronische storingen die zijn 

veroorzaakt door het indringen van 

water, vocht, condensatie of roest, 

voorkomt. De stabiele formule met 

lage oppervlaktespanning en sterke 

capillaire werking zorgt voor een 

hoog penetrerend en verspreidend 

vermogen. 

 

2. Eigenschappen 

• Reinigt, smeert, beschermt, dringt diep door en lost corrosie op. 

• Voorkomt corrosie door vocht te verdringen. 

• Herstelt elektrische waarden door lekstroom te verminderen. 

• Zeer nauwkeurige smering door de dunne smeerlaag met hoge diëlektrische 
sterkte. 

• Helpt elektrische apparatuur met waterschade, te herstellen. 

• Maakt vastgeroeste of vastgelopen onderdelen los door in de fijnste poriën en scheuren 
door te dringen. 

• Kan op alle metalen en legeringen worden gebruikt. 

• Compatibel met de meeste moderne kunststoffen, gelakte oppervlakken, coatings en 
rubbers. 

• Handig 360°-spuitventiel voor spuitbussen (werkt ook ondersteboven). 

• Niet-ontvlambaar CO2-drijfgas waarmee een werkzaam productgehalte van 95% bereikt 
wordt. 

• Bevat geen silicium of gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

• Voldoet aan de RoHS-richtlijn: bevat geen lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, 
polybroombifenylen (PBB’s) en polybroomdifenylethers (PBDE’s), bis(2-ethylhexyl)ftalaat 
(DEHP), benzylbutylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP). 

• Specificaties: * NSN 6850-00-874-5847. 

 

3. Toepassingen 

Reinigt, smeert, dringt diep door en beschermt tegen corrosie: 

verdringt water uit elektrische connectors, relais, stroomonderbrekers, transformatoren, 
generatoren, besturingsinstrumenten, communicatiemodules en alarmsystemen. 

 

250 ml: 32663 

500 ml: 30348 

5 l: 10089 
20 l: 10093 
200 l: 30350 
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• Reinigt koolstofaanslag, resten van oude oliën en vetten, lijm, roest en verf 

• Smeert bewegende delen zoals schakelinstallaties, motoren, kettingen en starters 

• Dringt snel in om gecorrodeerde onderdelen zoals moeren, kleppen, bouten en sloten 
los te maken. 

 

4. Instructies 

• Voordat u het product aanbrengt het oppervlak reinigen met CRC Lectra Clean II. 

• Spuit een lichte, gelijkmatige laag op om oppervlakken te beschermen en af te dichten 
tegen vocht. 

• Breng royaal aan om vastgeroeste/vastgelopen onderdelen los te maken; het kan enkele 
uren duren voordat het product overal is doorgedrongen. 

• Om water te verdringen bespuit u de natte oppervlakken totdat de afdruipende vloeistof 
helder en vochtvrij is. 

• Indien mogelijk beschadigde apparatuur onderdompelen in CRC 2-26; in beweging 
houden tijdens het onderdompelen; verwijderen en laten uitlekken. Gedetailleerde 
informatie over ‘CRC waterschade herstellen’ is op aanvraag verkrijgbaar. 

• Bij het toepassen van CRC 2-26 in dompelbaden is het van belang dat het product 
regelmatig wordt geroerd om de vrijgekomen aanslag te verspreiden en om overmatige 
verdamping van oplosmiddel te voorkomen. Als er een stabiele emulsie is gevormd moet 
het bad worden geleegd en gereinigd en moet het product worden vervangen. 

• Niet gebruiken op apparatuur onder elektrische spanning; laat het oplosmiddel 
verdampen voordat u de apparatuur weer inschakelt. 

• Gebruik CRC Contact Cleaner Plus op fijne elektronica 

 

5. PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas) 

Uiterlijk licht amberkleurig, helder 
Geur zacht 
Vriespunt < 18°C. 

Vlampunt (gesloten kroes) > 70°C 

Dynamische viscositeit (bij 20°C) 4 mPa.s 

Soortelijk gewicht (bij 20°C) 0,8 - 0,9 

Uiteindelijke laagdikte (bij 20°C, 24 uur na aanbrengen) 2,10-6m (2µm) 

Maximaal dekkend vermogen (bij 20°C, 24 uur na aanbrengen) 60 tot 100 m2/l. 

Bedrijfstemperatuur 120 °C (kortstondig 150°C) 

ISO 6270-2 (vochtigheid) 96 h 

Kauri-Butanol-waarde 28 

IP 178/61 B (waterverdringing) goed 

ASTM D 2783 (Falex EP-testlassen) 160 kg 

ASTM 4172 (gemiddelde diameter litteken) 0,60 - 0,70 mm bij RT 
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Compatibel met de meeste materialen   

waaronder: acetaal, neopreen, rubber, polyfenylether (PPE), 

polycarbonaat (PC), teflon, viton, roestvrij staal, 

gegalvaniseerd staal, koper, messing, magnesium, nikkel, 

aluminium, tinplaten, titanium, zink, polyurethaan (PUR en 

PU), polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), 

polyvinylchloride (PVC), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) 

en polysulfon (PSU). 

 

Voor alle CRC-producten is een veiligheidsinformatieblad (MSDS) volgens EG-verordening nr. 1907/2006 

art. 31 en wijzigingen beschikbaar. 

(*) De typische duur van de corrosiebescherming is vooral afhankelijk van de oppervlaktetoestand en het 

binnenmilieu. Deze kan minder dan 1 maand zijn of meer dan 6 maanden. Na het eerste gebruik moet 

daarom periodiek worden gecontroleerd op tekenen van corrosie. Zodra de beschermtijd onder specifieke 

omstandigheden is bepaald, kan CRC 2-26 met tussenpozen opnieuw worden toegepast om het 

beschermende effect te behouden.  

 

Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingservaring en/of laboratoriumtests. We raden aan om onze 

producten voorafgaand aan het gebruik onder reële omstandigheden te testen, gezien de grote verscheidenheid aan apparatuur en 

omstandigheden met daarbij de onvoorspelbare menselijke factoren. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar 

zonder expliciete noch stilzwijgende garantie. 

Dit technische informatieblad is wellicht al geactualiseerd bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen, beschikbaarheid van componenten 

en nieuw opgedane kennis. De laatste en enige geldige versie van dit technische gegevensblad wordt u op verzoek toegezonden en 

is te vinden op onze website: www.crcind.com.  

We raden u aan om u op onze website voor dit product te registreren om automatisch de toekomstige bijgewerkte versies te 

ontvangen. 

 

 

Datum: 23-11-2021 

http://www.crcind.com/

