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CRC GLASS CLEAN SPRAYBOTTLE 

 
Ref. : 10749 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
CRC Glass Clean är ett kraftfullt rengöringsmedel för alla slags glas (*) och speglar i bilen 
eller i hemmet. 

2. EGENSKAPER 
•  Avlägsnar insektsrester.                                  •   Löser upp smuts och trafiksmuts. 
•  Ger en antistatisk effekt. 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
•  Insidan och utsidan av vindrutor. •     Billyktor. 
•  Avlägsnar insektsrester från bilens kaross. •     Rengör speglar. 

4. ANVISNINGAR 
•  Skölj med klart vatten med hjälp av en fuktig trasa eller svamp. 
•  Spraya ytan som ska rengöras med CRC Glass Clean.     •   Låt verka i 30 sekunder. 
•  Förvaras utom räckhåll för barn.                                          •   Skydda mot frost. 

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas) 
•  Utseende  : grön vätska 
•  Anjoniska ytaktiva ämnen  : < 0.08 % 
•  Icke jonaktiva ytaktiva ämnen  : < 1.00 % 
•  NaOH   : < 0.08 % 
•  KOH   : < 0.08 % 
•  Kokpunkt  : 100 °C ± 2 
•  Relativ densitet  : 1.02 
•  Ångtryck   : 2.33 kPa 
•  Doft   : DIN 1712 
•  pH    : 12.2 
(*) Ej lämplig för polykarbonat. 

6. FÖRPACKNINGAR 
Handspray:  6 x 500 ml       Art nr : 1400 
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. 
Version: 10749 08 0302 01 
Date: 3 oktober 2003 
 


