
 
 

 

CRC TEKNISKT DATABLAD  
1/2 

 
CRC SUPER HANDCLEANER 

Super Handcleaner  
Ref. : 10657 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Vattenfritt, effektivt handrengöringmedel med lanolin.  
CRC Handcleaner Super uppfyller industrins tuffa krav samtidigt som den har en vårdande 
verkan. Medlet är baserat på milda kolvätelösningsmedel och biologiskt nedbrytbara, ytaktiva 
ämnen. Dessutom innehåller det milda, naturliga slippartiklar för en mer effektiv rengöring.  
CRC Handcleaner Super handrengöring kan användas utan vatten och är idealiskt vid arbete 
inom- eller utomhus med begränsade tvättmöjligheter. 
 

2. EGENSKAPER 
• Avlägsnar den mest besvärliga smuts och smörja.  
• Ytterst effektivt mot fett, vanliga färger, bläck, limkitt, asfalt, kol och många andra 

kemiska föreningar.  
• Kan användas med eller utan vatten.  
• Snabb rengöring. 
• Innehåller lanolin som vårdar huden. 
• Innehåller antiseptiska ämnen, vilket minskar bakterieinfektioner. 
• Innehåller milda, naturliga slippartiklar. 
• Innehåller partiklar av valnötsskal. 
• Händerna känns lena och mjuka efteråt. 
• Inga avfallsproblem. 
 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Rengör händer från: 
• olja, fett m.m.  
• fläckar och ingrodd smuts  
• kitt och lim  
• asfalt och tjära 
• vanliga färger och bläck 
 
Rengör mer effektivt än vanlig tvål: 
• i fabriker 
• i gruvor 
• inom lantbruk 
• på byggarbetsplatser 
• hemma 
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4. ANVISNINGAR 
• Blöt inte händerna före användning. 
• Applicera en lagom mängd rengöringsmedel (ca. 1 tsk) på torra, smutsiga händer. 
• Gnugga ordentligt tills medlet har blivit flytande och all smuts släppt. 
• Torka av direkt med en pappershandduk eller trasa, eller skölj först med vatten och torka 

därefter. 
• Undvik kontakt med ögon. Förvara utom räckhåll för barn. 
• Ett varuinformationsblad (MSDS) som uppfyller kraven i EU-direktiv 93/112 kan erhållas 

för alla CRC-produkter.  
 

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Utseende  : halvfast kräm 
Färg   : ljusbrun 
Lukt   : karaktäristisk parfymdoft 
Specifik vikt (vid 20 º C) : 1,0 ± 0,1 
pH (5 % i vatten) : 6,25-6,75 
Viskositet  : > 9000 cp 
Fast innehåll (6 h vid 100 º C) : 22 % 
Termisk stabilitet 

48 h vid 45 º C : godkänd 
48 h vid 0 º C : godkänd 

Egenskaper, kolvätelösningsmedel 
 Destillationsområde : 195-245 º C 
 Flampunkt (closed cup)  : 73 º C 
 Aromatiskt innehåll : 0,1 % wt 
 

6. FÖRPACKNINGAR 
Tuber : 12 x 150 ml Art nr 7094 
Bulk  : 6 x 2,5 l Art nr 7095 
Till bulkförpackningen på 2,5 l finns en dispenser. 
 
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: 10657 08 0401 01 
Date: 23 september 2003 
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