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CRC FOODKLEEN (FOOD GRADE) 

Avfettningsmedel, livsmedelsgodkänd 
Ref. : 10078 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Kraftigt biologiskt nedbrytbart rengörings- och avfettningsmedel för industriell utrustning. 
En innovativ lösningsmedelsblandning utan klorerade lösningsmedel eller ozonförstörande 
komponenter, särskilt utvecklad för användning inom livsmedelstillverkning samt 
förpackningsindustrin. Godkänd för användning vid tillverkning och bearbetningsförlopp samt 
på utvändiga ytor. Den kontrollerade avdunstnings-graden säkerställer en förhöjd effekt. 

2. EGENSKAPER 
• NSF C1 registrerad (N°111200) uppfyller USDA 1998 C1 riktlinjer för användning i 

livsmedelsindustrin 
• Hög flampunkt på 40°C för applikationssäkerhet  
• Löser smörjfett, olja, smörjmedel, tjära och bindemedel 
• Tränger snabbt genom och avlägsnar smuts och fukt 
• Rengör och avfettar utrustning, metalldelar och maskiner 
• Neutral produkt, icke fläckande 
• Fri från klorerade lösningsmedel 
• Fri från vattten 
• Icke korrosiv på metaller 
• Kan vara skadlig för plaster och kan verka lösande mot vissa färger  
• Aerosolen är försedd med 360° (upp-och ner) sprayventil för ökad bekvämlighet. Innehåller 

CO2  som drivgas, vilket ger ett aktivt produktinnehåll på 97% 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Effektiv borttagare av fett, olja, smuts och andra föroreningar från: 
• Motorer 
• Pumpar 
• Generatorer 
• Luftdrivna verktyg  
• Mekaniska bromsar och kopplingar 
• Kedjor 
• Vajrar 
• Materialhanteringsutrustning 
• Gängskärningsverktyg 
• Gjutformar 
• Kedjehjul 

4. ANVISNINGAR 
• Applicera rikligt och låt överskottet rinna av 
• Låt lufttorka eller torka av med absorberande trasa  
• Upprepa om nödvändigt 
• Kontrollera att utrustningen tål behandling. Vid tvekan testa på en liten yta. 
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• Sörj för god ventilation vid behandling. Använd inte på spänningssatt utrustning. Låt 

behandlad utrustning torka ordentligt innan den åter tas i bruk 
• Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU direktiv 93/1212 finns tillgängligt för alla CRC’s 

produkter. 
• Efter applicering, smörj rörliga delar 

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas) 
NSF registrerad, kategori  :  C1   
Utseende    :  färglös vätska 
Specifik vikt (@ 20º C)   :  0,78 
Flampunkt (closed cup)  :  40º C 
Kokpunkt    :  140 - 170º C 
Evaporation rate (ether=1)  :  40 
Droppunkt    :  < - 100º C 
pH       :  neutral 
Vattenlöslighet   :  låg 
Kauri-Butanol värde :  >200 

6. FÖRPACKNINGAR 
Aerosol : 500 ml Art  Nr 8031 
 
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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