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CRC SILICONE SPRAY STIFT 

 
Ref. : 10275 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
En lättanvänd silikonspray som är särskilt framtagen för att behandla gummilister och 
liknande i bilar och i hemmet. 

2. EGENSKAPER 
• Skyddar plast- och gummilister och dekorationsremsor mot miljöpåverkan (i bilar och i 

hemmet). 
• Förhindrar att gummilister fryser fast mot metalldelar under vintern. 
• Förhindrar att gummilister torkar ut under sommaren. 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Lister för dörrar och bagageluckor på bilar 
• Fönstertätningar 
• Glidramar för elektriskt manövrerade bilfönster 
• Vinylsuffletter för bilar 
• Plast- eller gummilister på stötfångare 
• Lucktätningar på tvättmaskiner och diskmaskiner 
• Gummilister för frysar. 

4. ANVISNINGAR 
• Tryck svampen bestämt mot delarna som ska behandlas tills svampen blir våt. Sprid 

medlet försiktigt över hela ytan. Upprepa vid behov. 
• Använd inte på elektrisk utrustning. 
• För alla produkter från CRC finns säkerhetsdatablad enligt EU-direktivet 93/112/EG. 

5. FÖRPACKNINGAR 
Spray med svamp: 24 x 50 ml Art nr  1200 
 
 
 
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 : 10275 08 1001 01 
Date  : 06 April 2001 
 


