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CRC MOTOR CLEAN 

Motortvätt Hot Shot 
Ref. : 10180 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Extra kraftigt motortvättmedel/avfettare. En blandning av kraftfulla lösningsmedel och 
emulgeringsämnen, kombinerade för att snabbt avlägsna tjära, asfalt, olja och fett från alla 
motorer. En ren motor arbetar med rätt temperatur och mera effektivt. Lätt att använda med 
CRC högtrycksmunstycke. Spraya på och skölj av. Samla upp och hantera spill enligt lokala 
föreskrifter. 
 

2. EGENSKAPER 
• Rengör och avfettar alla motorer 
• Emulgeringsmedlen möjliggör att produkten enkelt kan sköljas bort med vatten. Om så 

behövs samla upp spillet för lagring enligt lokala regler. 
• Lätt att använda med aerosolens högtrycksmunstycke. 
• Den snabbverkande sammansättningen sparar tid 
• Avger ingen obehaglig lukt i motorrummet 
• Fri från klorerade och aromatiska lösningsmedel 
• Innehåller ej frätande ämnen  
• Aerosolen är försedd med högtrycksmunstycke och 360° (upp –och nedvänd) sprayventil 

för enkel applicering. Drivgas CO2 ger ett aktivt innehåll på 97% 
 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Bil- och truckmotorer 
• Båtar (in-och utombordsmotorer) 
• Motorgräsklippare 
• Jordbruksmaskiner 
• Motorsågar 
• Bygg- och verkstadsutrustning 
 

4. ANVISNINGAR 
Använd inte på motorer som är igång. 
Låt motorn svalna i ca 30 minuter före användning. 
För bästa resultat, använd på torr varm yta (använd ej på heta delar). 
Skydda tändsystem, fördelare, luftintag etc. mot sköljvattnet 
Spraya på de ytor som skall behandlas och låt verka 10 - 15 min 
Skölj av med vattenstråle, företrädesvis högtryckstvätt. Använd stålborste eller skrapa på 
tjocka avlagringar. 
Använd CRC 5-56 för att avlägsna fukt om motorn är svår att starta 
Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU 93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter 
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CRC MOTOR CLEAN 
Motortvätt Hot Shot 

Ref. : 10180 

 

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Utseende    : färglös vätska 
Specifik vikt (@ 20º C)   : 0,82 
Kokpunkt (lösningsmedel)  : 180 - 240°C 
Flampunkt (closed cup)  : 72º C 
Fryspunkt    : < -30º C 
Kauri-Butanol värde (lösningsmedel)  : 40 
Flyktighet  (12 h @ 100° C)  : 3,6 % 
 

6. FÖRPACKNINGAR 
Aerosol : 500 ml Art Nr 1025 
 
Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora 
variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, 
rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan 
garanti, varken uttryckt eller underförstådd. 
Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, 
tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av 
detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.  
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella 
framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt. 
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