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CRC ROST FLASH 

 
Ref. : 10526 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Snabbverkande penetrerande olja med fryseffekt. 
En kompromisslös produkt som förstör strukturen hos rost och korrosion genom termisk 
chock. Sprickorna som uppstår gör att oljan snabbt kan tränga in genom oxider och smuts för 
att frigöra korroderade fästen och mekaniska komponenter.  

2. EGENSKAPER 
• Spräcker lagret av rost och smuts genom en kraftig termisk chock (ner till -40°C). 
• Tränger snabbt in i svåråtkomliga utrymmen. 
• Frigör metalldelar som kärvar av smuts, rost, korrosion eller torkade fettavlagringar. 
• Förenklar snabb isärtagning av mekaniska komponenter, beslag, installationer, bultar och 

muttrar och andra fästanordningar med små toleranser. 
• Sänker underhållskostnaderna. 
• Minskar mängden skrot av kärvande delar. 
• Innehåller inte silikoner. 
• Säkert för alla metaller och de flesta plaster och gummin (om du är osäker 

rekommenderas ett test på plats före användning). 
• Sprayburkarna är försedda med en 360° (upp-och-ner) sprayventil och förlängningsrör för 

enklare användning. 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Kärvande och fastrostade muttrar och 

bultar 
• Lås och gångjärn 
• Gängade delar 
• Demontering av utrustning 

• Korroderade fästanordningar 
• Ventiler 
• Luftverktyg 
• Kedjor och transportband 
• Jordbruksutrustning

4. ANVISNINGAR 
• Ta bort det mesta av den lösa smutsen. 
• Spraya på medlet frikostigt från ett kort avstånd och dränk in problemområdena.  
• Använd förlängningsröret för svåråtkomliga områden. 
• Låt medlet tränga in några minuter. 
• Upprepa vid behov efter 2 minuter för envisa fogar, fästanordningar och installationer. 
• Om man vill kan man ta bort de överblivna resterna av Rost Flash med CRC Quickleen. 
• Säkerhetdatablad enligt EU direktiv 91/155/EEC och tillägg finns tillgängligt för alla CRC 

produkter. 
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CRC ROST FLASH 
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5. TYPISK PRODUKTDATA (utan drivmedel) 
Utseende  : vätska, bärnstensfärgad 
Lukt   : karakteristisk 
Specifik vikt vid 20°C : 0,75 
Flampunkt (closed cup) : < 0°C 
Temperatursänkning : till – 40°C på ytan 
Horisontell spridning (efter 120 sek. vid 20°C)  : 19 cm2 

6. FÖRPACKNING 
Aerosol : 12 x 500 ml                Art nr 1066  
 
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 webbplatsen för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida 
uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt. 
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