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1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Koncentrat för borttagning flagor och rost. 
CRC Rust Remover är ett forforsyrabaserat koncentrat lämpligt för borttagning av rost samt 
rengöring av metallytor. Avlägsnar beläggningar, oxidationer, bets, fingeravtryck och flagor 
från järn, stål, koppar, mässing och aluminium 

2. EGENSKAPER 
• Utomordentlig förmåga att “blöta” både järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller 
• Innehåller en inhibitor för att reducera angrepp på metallytan och att minska uppstående 

skörhet  
• Ekonomiskt koncentrat 
• Kan blandas med vatten till önskad koncentration (se anvisningar för detaljerad 

information) 
• Specifikationer: motsvarar kraven enligt Mil-C-10578 (typ III) 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Rost och flagborttagning från: järnhaltiga metaller 
      icke järnhaltiga metaller 
• Oxid och beläggningsborttagning från: aluminium 
      koppar 
      mässing 
• Förberedelser av metaller före målning 
• Rengöring av:  monterade delar 
      plåtar 
• Restauration av rostade delar 
• Borttagning av metall och flagor från porösa material 

4. ANVISNINGAR 
• Grov rost och flagor (järnhaltiga metaller):  

Späd koncentratet med 3 delar vatten. Metallen bör nedsänkas i vätskan och låta verka 
20 – 60 min. Skölj av överskottet med vatten och behandla omedelbart med CRC 3 - 36 
för vattenutdrivning samt korrosionsskydd 

• Grov korrosion (icke-järnhaltig): späd koncentratet med 7 - 10 delar vatten. Metallen bör 
nedsänkas i vätskan och låta verka 20 –60 min. Kontrollera verkan med jämna mellanrum 
under behandlingen. Skölj av överskottet med vatten. Behandla omedelbart med CRC 3 - 
36 för vattenutdrivning samt korrosionsskydd. 

• Rengöring av metaller (järnhaltiga och icke järnhaltiga). :Späd koncentratet med 15 - 20 
delar vatten. Metallen kan nedsänkas i vätskan borstas eller gnidas tills önskad lyster 
uppnås. Skölj med vatten och behandla omedelbart med CRC 3 - 36 för vattenutdrivning 
samt korrosionsskydd. 

• Uppvärmning (upp till max 65º C), skakning eller gnidning förkortar behandlingstiden  
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• Snabbare resultatet erhålles om olja och smörjfett avlägsnas med CRC Industrial 

Degeraser eller CRC Quickleen före behandling 
• CRC Rust Remover är svagt syrlig vilket medför att försiktighet skall iakttagas. 

Gummihandskar och skyddsglasögon bör användas 
• Förvaringskärl, kar samt verktyg som används vid behandlingen måste vara tillverkade av 

syra-restistent material såsom rostfritt stål, trä, gummi, plast, glas eller keramik 
• Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU 93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter 

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Uförande    :  klar vätska 
Specifik vikt (@ 20º C)   :  1,30 
Kokpunkt (initial)   :  108º C 
Fryspunkt    :  - 15º C 
Flampunkt    :  ingen 
pH (@ 20º C) 
 koncentrat   :  1 
 utspädd 1/10   :  1,8 
 utspädd 1/20   :  2,0 
Forforsyra innehåll :  47% 

6. FÖRPACKNINGAR 
Bulk :  5 L Art nr 6031 
    20 L  Art nr 6032 
 
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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