
 
 

   

 
 

 

Manufactured by : 

CRC Industries Europe BVBA 
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium 
Tel  (32) (0) 52/45.60.11  Fax  (32) (0) 52/45.00.34 
www.crcind.com 

TEKNISKE DATA 
1/2 

 
CRC INOX KLEEN 

Cleaner for INOX, ALU, Chrome, PVC 
Ref. : 10957 

 
 
 
 
 
 

1. GENEREL BESKRIVELSE 
CRC Inox Kleen er et vandbaseret, skummende rengøringsmiddel til affedtning og rensning 
af blanke metaloverflader. Produktet kombinerer kraftig rengøring med en yderst holdbar 
beskyttende belægning, i én arbejdsgang. 

2. EGENSKABER 
• Fjerner fingeraftryk, vandmærker, støv og snavs fra rustfrit stål.  
• Efterlader en beskyttende, ikke fedtet overflade med lang holdbarhed.  
• CRC Inox Kleen giver metaloverflader en langsigtet beskyttelse mod misfarvning og 

forurening.  
• Velegnet til aluminium, rustfrit stål, krom og de fleste plast typer (test før brug).  
• Skal ikke fortyndes.  
• Ikke-ætsende.  
• Ikke-Ozon nedbrydende.  
• NSF registrering: A7 / C1 (registreringsnummer: 138083) 

3. ANVENDELSER 
• Rengøring af alle slags metaloverflader i branchen.  
• Beskyttelse af metaloverflader mod misfarvning og forureninger 
 
Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overenss temmelse med EC Regulation  
N° 1907/2006 Art.31  og ændringer til alle CRC-prod ukter.  

4. VEJLEDNING 
• Produktet er klar til brug 
• Ryst godt og anvend sparsomt, fra en afstand af 20 cm, på overfladen, der skal rengøres.  
• På stærkt forurenede flader, lad produktet trænge ned i overfladen i 10 til 30 sekunder.  
• Tør efter med en fnugfri klud eller  papir.  
• Hvis dele eller udstyr skal tilbage til fødevare forbearbejdnings områder, påkræves 

afskyldning med rent vand. 

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel) 

Udseende : Hvid – ikke gennemsigtig 
Lugt : neutral 
Flammepunkt : >70°C 
Massefylde : 0,93 
Opløselighed : Opløselig i vand 
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CRC INOX KLEEN 

Rengøring for INOX, ALU, Chrome, PVC 
Ref. : 10957 

 

6. EMBALLAGE 
Aerosol  12 x 500 ml 
 
Alle erklæringer i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietest. På grund af den store 
variation i udstyr og betingelser samt uforudsigelige menneskelige faktorer, anbefaler vi, at vores produkter testes 
i praksis før brug. Alle oplysninger er givet i god tro, men uden garanti, hverken udtrykt eller underforstået. 
 
Dette tekniske datablad kan allerede være revideret på grund af ændret lovgivning, rådighed over komponenter 
eller nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive sendt til dig efter 
anmodning, eller det kan findes på vores websted: www.crcind.com. 
Vi anbefaler, at du tilmelder dig på dette websted for dette produkt, så du automatisk vil kunne modtage 
eventuelle fremtidige opdateringer. 
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