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NSF explicat
NSF este o abreviere a Fundaţiei Naţionale Sanitare 
(National Sanitation Foundation), fondată in 1994 ca o 
organizatie non-profit, organizatie non-guvernamentală. 
NSF International este un furnizor global de soluţii de 
administare a riscului în domeniul sănătăţii și siguranţei 
publice pentru companii, guverne și consumatori. În 
1999 a lansat Programul de Înregistrare a Compușilor 
Nealimentari pentru a reintroduce programul precedent 
de autorizare administrat de Departamentul de Agricultură 
al Statelor Unite (USDA). Evaluarea produselor se bazează 
pe formularea și revizuirea etichetelor. Produsele conforme 
cu regulamentele și normele relevante primesc o scrisoare 
de înregistrare și sunt incluse în Cartea Albă NFS™de 
Substanţe și Compuși Nealimentari Patentaţi

USDA
USDA-ul (Departamentul de Agricultură al Statelor Unite) 
autoriza utilizarea compușilor nealimentari, incluzând 
agenţii de curăţare și lubrifianţii, din sectorul Industriei 
Alimentare. În 1999, acest fost program de autorizare a fost 
reintrodus ca un program voluntar de autorizare de către 
NSF International. Categoriile USDA pentru lubrifianţi: 
USDA H1 pentru contactul accidental cu produsele alimen-
tare și USDA H2 pentru cele unde nu există posibilitatea 
contactului cu produsele alimentare.

CRC FPS (Procesare de alimente fără riscuri)
În funcţie de aplicaţie, toate produsele CRC FPS sunt 
proiectate pentru utilizarea în arii de procesare a 
produselor alimentare. Pot apărea restricţii la produsele cu 
cod-dublu când sunt utilizate ca  C1 "curăţător universal". 
Toate produsele CRC FPS sunt înregistrate NSF.

Contactul cu produsele alimentare
Doar lubrifianţii H1 pot fi folosiţi acolo unde este posibil 
contactul accidental cu produsele alimentare.

CATEGORII NSF
Produse de curăţat
Îndepărtarea sau protejarea produselor alimentelor și a materialelor de ambalat. Clătire cu 
apă potabilă. Fără miros sesizabil sau reziduuri vizibile.
A1 Uz general.
 Curăţare generală pe toate suprafeţele și în toate departamentele.
A7 Soluţie de curăţare și finisare pentru suprafeţele fără contact alimentar din toate depar-

tamentele. Mirosurile trebuie disipate înainte ca produsele alimentare sau materialele 
de ambalat să fie expuse zonei.

A8 Degresanţi / soluţii de îndepărtat carbonul pentru echipamentele de preparare a pr-
duselor alimentelor (prin urmare în toate departamentele).

 Mirosurile trebuie disipate înainte ca produsele alimentare sau materialele de ambalat 
să fie expuse zonei.

 Produse de curăţat în afara zonelor de procesare a produselor alimentare.
C1 Utilizarea pe echipament a produselor de curăţare sau dezinfectare.
 Clătirea cu apă este necesară înaintea returnării echipamentului în zona de procesare 

a produselor alimentare.

Solvenţi de curăţare
K1 Curăţători & degresanţi pentru utilizare în afara zonelor de procesare.
 Este necesară spălarea cu detergent și clătirea echipamentului înainte de returnarea 

în zona de procesare a produselor alimentare.
K2 Solvenţi pentru curăţarea instrumentelor electronice. Îndepărtarea sau protejarea 

produselor alimentare și a materialelor de ambalat. Mirosurile trebuie disipate înainte 
ca produsele alimentare sau materialele de ambalat să fie expuse zonei.

K3 Soluţii de îndepărtat adezivi și lipici pentru materiale de ambalat. Îndepărtarea sau 
protejarea produselor alimentare și a materialelor de ambalat. Este necesară spălarea 
și clătirea înaintea reutilizării. Mirosurile trebuie disipate înainte ca produsele alimen-
tare sau materialele de ambalat să fie expuse zonei.

Lubrifianţi
Sunt folosiţi pe echipamente de procesare a produselor alimentare ca:
    - film anti - rugină (îndepartrea filmului înaintea reuitilizării)

- agent de eliberare pe garniturile sau sigiliile cuvelor
- lubrifiant

H1 Lubrifiant cu contact alimentar ocazional (în conformitate cu FDA 21 CFR, 
 secţiunea 178.3570).
H2 Lubrifiant fără contact alimentar.

Specialitate
P1 Diverse.

  Codul Culorilor

Zone de procesare a produselor nealimentare - Contactul cu produsele alimentare este interzis (de-
pinde de aplicaţie) NSF Cat.: C1, K1

Zona de procesare a produselor alimentare - Contactul cu produsele alimentare este interzis
NSF Cat.: A1, A7, A8, K2, K3, H2, P1

Zona de procesare a produselor alimentare - Contactul accidental cu produsele alimentare este per-
mis NSF Cat.: H1



Mediu
ProduSe nePoluante eco
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DEFINIŢIE

Termenii de  “ECO”, “VERDE”, “BIO” ... fac deseori referire la diferite tipuri 
de produse, dar nu au un sens clar din moment ce acești termeni nu au o 
definiţie precisă.

În cazul produselor chimice, înregistarea clară poate fi dobândită în urma 
analizării in laboratoare recunoscute și certificate internaţional. 

 ABORDAREA CRC 
CRC a decis să aplice pentru înregistrarea acestor produse în acord cu 
normele de testare ale OECD (Organizaţia pentru Cooperare și Dez-
voltare Economică)

Datorită investiţiei noastre în inovaţii sustenabile și a grijii noastre pentru 
sănătatea consumatorului, CRC oferă acum o gamă largă de produse de 
înaltă calitate ce au un impact scăzut asupra mediului înconjurător.
Această gamă de produse este momentan împărţită pe 2 nivele:

NIVELUL 1  
Grad mare de biodegradabilitate în concordanţă cu standardul 301B al 
OECD.
Produsele care întrunesc acest standard vor fi etichetate purtând acest 
logo. Ele vor purta și termenul de "ECO" în titulatură.

 Testul OECD 301B de biodegradabilitate
• O concentraţie mare a materialului testat este amestecată cu o mixtură 

bacteriană iar gradul maxim de degradare dupa 28 de zile este evaluat în 
funcţie de cantitatea de CO2 produs. Un produs este considerat "rapid 
biodegradabil" când 60% din cantitatea teoretică de CO2 este produsă 
în intervalul de 28 de zile.

• Un rezultat negativ nu înseamnă neapărat că produsul nu se va degrada 
în condiţii de mediu corecte. Este general acceptat ca produsele ce ating 
un grad de biodegradabilitate între 20 și 60% pot fi considerate "inerent 
biodegradabile".

NIVELUL 2  
Produse adecvate mediului înconjurător.
Fiecare produs va întruni o anumita selecţie de criterii ecologice: 
Totalitatea criteriilor generale și un minim de 3 criterii specifice (vezi co-
loana din dreapta)

CRITERII GENERALE
(Criterii de excludere)

1. Fiecare formulă nu va conţine:
• Metale grele precum mercur (Hg), plumb (Pb), cadmiu (Cd) etc. cu-

noscute pentru toxicitatea și persistenţa lor în mediul înconjurător. 
(ref 1)

• Substanţe cu Grad Foarte Mare de Risc (SVHC). (ref 2)
• Substanţe cu Potenţial de Încălzire Globală > 150 cum sunt HFC-urile. 

(ref 3)
• Substanţe listate RoHS. (ref 4)
• Nitriţi.
• Hidrocarburi aromatice.
• Cloruri & Bromuri.
• Fosfaţi și nonilfenoli în cazul agenţilor de curăţare.

2. Fiecare formulă nu va fi clasificată ca "toxic sau foarte toxic organi-
smelor acvatice, poate cauza pe termen lung efecte adverse mediului 
acvatic”.

3. Fiecare formulă nu va fi clasificată ca "poate cauza sensibilizare prin 
inhalare sau contact cu pielea”.

CRITERII SPECIFICE PRODUSULUI 
(Criteriu de includere)

Fiecare formulare va întruni un număr minim de 3 dintre urmatoarele 
criterii (dependente de categoria produsului).

1. Componentul principal este apa sau conţine minim 50% materiale 
regenerabile (ref 5). În cazul lubrifianţilor cantitatea de material regen-
erabil este de minim 70%, în cazul vaselinelor cel puţin 45%. (ref 6)

2. Formula conţine mai puţin de 10% componente organice volatile (VOC). (ref 
7)

3. Ambalarea ecologică. (ref 8)
4. Pentru produse listate ca protecţie corozivă, furnizează o protecţie 

împotriva Spray-ului de Sare de minim 250 de ore  (ref 9)
5. Inerent biodegradabil conform  OECD 302C*. (ref 10)
6. Ușor biodegradabil conform OECD 301**. (ref 11)
7. Întrunește criteriile European Eco-Label 

 (vezi www.eco-label.com). (ref 12)

Ref 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.).  Dicţionarul Longman de știinţa Mediului, Addison Wesley Longman, Harlow (1998).  Ref 2. Anexa XV, Regulamentul (EC) 1907/2006 cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricţionarea 
Chimicalelor Ref 3. Directiva 2006/40/EC cu privire la emisiile sistemelor de aer condiţionat al vehiculelor cu motor.  Ref 4. Directiva 2002/95/EC a  Parlamentului European și al Consiliului din  27 ianuarie 2003 asupra restricţiilor de utilizare a substanţelor 
periculoase în echipamentele electrice și electronice.  Ref 5. Decizia Comisiei 2005/360/EC de stabilire a criteriilor ecologice de evaluare și verificare în vederea acordării titlului Comunitar de eco pentru lubrifianţi, Anexa, paragraf 5  Ref 6. Decizia Comisiei  
2005/360/EC de stabilire a criteriilor ecologice de evaluare și verificare în vederea acordării titlului Comunitar de eco pentru lubrifianţi, Anexa, paragraf 5  Ref 7. Decizia Comisiei 2005/344/EC de stabilire a criteriilor ecologice în vederea acordării titlului 
Comunitar de eco curăţătorilor universali și curăţătorilor sanitari Anexa paragraf 8 - Compuși organici volatili cu punct de fierbere mai mic de 150°C  Ref 8. Ambalare ecologică: Directiva 94/62/EC asupra ambalării și deșeurilor de ambalaje.  Ref 9. ASTM B117  
Ref 10. inerent biodegradabil (test MITI modificat): OECD 302C  Ref 11. uţor biodegradabil: OECD 301 (A-F)  Ref 12. Decizia Comisiei 2005/360/EC pentru lubrifianţi - Decizia Comisiei 2005/344/EC pentru curăţători.

*/** BIODEGRADAREA = descompunerea substanţelor chimice de către organisme vii. Produsul final al biodegradării este de cele mai multe ori conversia completă a substanţelor organice în CO2 și apă.
* INERENT BIODEGRADABIL (OECD 302): Test efectuat sub condiţii mai favorabile biodegradării. Chimicalele care trec un test de biodegradabilitate inerentă sunt considerate nepersistente, chiar dacă degradarea chimicalelor în mediu se desfășoară lent.
** UȘOR BIODEGRADABIL (OECD 301): Test efectuat sub condiţii stricte. Chimicalele care trec un test de biodegradabilitate ușoară se degradează rapid în staţii de epurare sau în mediul natural.



MY crc - Actualizări  MSdS automate 

Este un serviciu oferit clienţilor finali 
CRC și distribuitorilor ca un mijloc 
de automatizare a actualizării Fișelor 
de Date Tehnice (TDS) și a Fișelor 
de Siguranţă a Materialelor (MSDS), 
reducând obligaţia angajaţilor de a-și 
aminti, planifica și efectua această 
obligativitate a Protecţiei Muncii.

Utilizând MY CRC, clientul își asigură 
conformitate 100%, automat în 
momentul în care există o modificare 
în fișele tehnice fie din cauza legislaţiei, 
cum ar fi schimbări de clasificare, fie în 
urma unor schimbări de amendamente 
în legislaţia Europeană. Aceste 
schimbări nu afectează performanţa sau 
disponibilitatea produsului dar într-o 
industrie foarte legiferată conformitatea 

100% este esenţială în evitarea 
conflictelor. Legislaţia în desfășurare 
REACH va afecta procesatorii, 
distribuitorii și utilizatorii de chimicale 
din Europa, cu toate acestea mulţi 
nu știu ce înseamnă. Utilizarea MY 
CRC vă asigură că aceste schimbari 
vor fi adăugate în fișele MSDS și TDS, 
trimiţând imediat actualizările.

Oferit pe site-ul CRC 
(www.crcind.com) un proces simplu 
de înregistrare oferă acces complet la 
întreaga gamă de produse CRC unde 
se pot selecta produsele relevante 
- se primesc actulizările produselor 
relevante. Sistemul reţine selecţia și va 
genera automat un e-mail prin care va 
avertiza utilizatorul când o schimbare 
semnificativă va avea loc in fișa TDS sau 
MSDS a produsului, ţinând personalul 

responsabil la curent cu actualizările.

Un serviciu unic, 
face ușoară conformitatea! 
• 24/7 disponibilitate on-line.
• Elimină riscul de "a uita"  verificarea 

actualizărilor.
• Economisește timp și este ușor de 

utilizat.
• Legislaţia se schimbă frecvent, 

dumneavoastră știţi când? Primiţi 
automat actualizările în căsuţa de 
e-mail.

• Toate informaţiile sunt securizate.

My
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1. Navigaţi la www.crcind.com.

2. Apăsaţi click pe logo-ul My CRC.

3. Selectaţi “New User”.

4. Introduceţi detaliile companiei.

5. Utilizatorul și parola unice vă vor fi 
trimise pe e-mail.

6. Introduceţi utilizatorul și parola în My 
CRC.

7. Odată înregistrat, selectaţi ţara din 
lista plasată în partea de sus a paginii.

8. Lista completă cu produsele CRC va fi 
afișată - utilizând căsuţele de selectare 
din dreapta, pot fi alese actualizările 
fișelor MSDS și TDS.

9. Confirmaţi selecţia, My CRC va 
actualiza automat căsuţele selectate.

10.  Odată selectate toate produsele de 
care sunteţi interesat, trebuie doar 
să închideţi browser-ul de internet - 
procesul este finalizat. 

Daca trebuie modificată selecţia 
produselor trebuie doar să vă autentificaţi 
în My CRC și să schimbaţi opţiunile de 
actualizare (apăsaţi click pe logo-ul My 
CRC pentru a actualiza preferinţele).
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Săpunuri

Precizie

industrial

Înlăturarea prafului Curăţarea 
contaminanţilor ușori

Săpun lichid Șerveţele

Pe bază de apă

Pe bază de solvenţi
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Multifuncţionali

Pe baza de micro emulsie Curăţător de mizerie pentru 
vehicule
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Gel degresant citric Îndepărtează vopsele, 
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Curăţarea contaminanţilor ușori

Pe bază de solventi

Pe bază de apă
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de înaltă performanţă
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Agent de curăţare / 
Deodorizant Agent de deblocare

Detergent
Multifuncţional

Soluţie puternică pentru 
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CRC DUST FREE
Îndepărtează praful și particulele libere de praf cu un jet uscat de gaz.
CRC Dust Free este un amestec de gaze lichefiate ce îndepărtează praful și curăţă cu 
un jet uscat de gaz. Previne scurtcircuitele, repausul și defecţiunile cauzate de praful 
de dimensiuni microscopice din echipamentele electronice, PLC-uri, echipamente de 
procesare a datelor, servo-mecanisme, senzori și instrumente optice.

CRC DUST FREE (FPS) 

Indepărtează praful cu presiune înaltă.
Amestec de gaze ce îndepărtează praful și curăţă cu ajutorul unui jet puternic de 
gaz inert. Previne erorile, repausul și stricăciunile cauzate de praful microscopic. Nu 
lasă reziduuri sau condens. Proiectat pentru curăţarea echipamentelor electrice sau 
electronice din industria alimentară sau non-alimentară.

CRC CONTACT CLEANER
Spray de curăţare pe bază de solvenţi pentru contaminanţi ușori de 
pe componentele electrice sau electronice. Compatibil cu majoritatea 
plasticelor.
CRC Contact Cleaner îmbunătăţește performanţa și siguranţa echipamentelor 
electrice / electronice curăţând contactele și componentele rapid și eficient. 
CRC Contact Cleaner este un spray de curăţare pe bază de solvenţi de înaltă puritate, 
foarte eficient și precis. Are la bază un amestec de solvenţi cu uscare rapidă fără solvenţi 
cloruraţi. Pentru utilizarea pe plastic se recomandă testarea prealabilă.

 
Aerosol 300 ml Ref. 30469

 
Aerosol 400 ml Ref. 20108

 
Aerosol 200 ml Ref. 30702

SPRAY-URI DE CURĂŢARE - Precizie
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SPRAY-URI DE CURĂŢARE - industrial
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CRC CONTACT KLEEN
Spray de curăţare de precizie.
Spray de curăţare de contacte fără reziduuri pentru utilizarea pe PCB-uri și 
echipamente electronice. Uscare rapidă. A nu se utiliza pe echipamente sub 
tensiune. Creat ca un spray de curăţare pentru echipamente electrice și electronice 
din zonele de procesare și depozitare a produselor alimentare.

CRC QD - CONTACT CLEANER
Spray de curăţare cu uscare rapidă, pe bază de solvenţi pentru contaminanţii 
ușori de pe componentele electrice sau electronice. Compatibil și cu 
plastice sensibile.
Amestec de solvenţi cu uscare rapidă pentru curăţarea echipamentelor electronice. 
Oferă o curăţare de precizie pentru componenetele electrice sau electronice sensibile, 
fără riscul defecţiunilor costisitoare. CRC QD - Contact Cleaner este un solvent de 
curăţare stabil, inert, de puritate crescută, formulat pentru ariile unde solvenţii cu punct 
de aprindere scăzut se pot folosi și unde sunt implicate mase plastice sensibile.

 
Aerosol 300 ml Ref. 30485

 
Aerosol 500 ml Ref. 12101

CRC N.F. PRECISION CLEANER
Spray de curăţare neinflamabil pe bază de solvenţi pentru contaminanţi 
ușori de pe componentele electrice sau electronice.
Un spray de curăţare de precizie unic, neinflamabil, pretabil pentru curăţarea și 
degresarea tuturor tipurilor de componente electrice și electronice unde scoaterea 
din funcţiune a acestora este imposibilă sau foarte costisitoare. CRC N.F. Precision 
Cleaner nu conţine solvenţi cloruraţi, CFC-uri și HCFC-uri; pe bază de solvenţi, 
neinflamabil, cu uscare rapidă.

 
Aerosol 300 ml Ref. 30490

K2



SPRAY-URI DE CURĂŢARE - Industrial
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CRC LECTRA CLEAN II
Spray de curăţare pe bază de solvenţi cu punct de aprindere ridicat, pentru 
contaminanţi puterinci de pe componentele mecanice.
Spray de curăţare industrial cu punct de aprindere ridicat, de peste 60°C pentru 
siguranţă sporită. Timpul de uscare prelungit permite acţiunea îndelungată a produsului 
și dizolvarea contaminanţilor puternici. Adecvat utilizării în băi de imersie sau în cuve 
ultrasonice.

CRC INDUSTRIAL DEGREASER
Spray de curăţare pe bază de solvenţi pentru contaminanţi puternici de 
pe componente mecanice.
Spray de curăţare puternic, cu evaporare rapidă și punct de aprindere 25°C. 
Îndepărtează vaseline, uleiuri, lubrifianţi, adezivi neîntăriţi și mizeria de pe 
echipamente, mașini și părţi metalice. Atunci când este utilizat pe suprafeţe extinse 
sau în recipiente luaţi măsuri de prevenire a exploziilor. Testaţi pe materiale plastice 
înaintea utilizării.

CRC FAST DRY DEGREASER
Spray de curăţare pe bază de solvenţi, cu uscare rapidă, pentru contaminanţi 
puternici de pe componentele mecanice, adecvat pentru majoritatea 
materialelor plastice.
Un spray de curăţare cu uscare foarte rapidă, punct de aprindere scăzut, ce dizolvă 
vaselina, uleiul, lubrifianţii și îndepărtează contaminanţii de pe suprafeţe. Proiectat 
pentru aplicarea în locurile unde pot fi folosiţi solvenţi inflamabili. A se testa înaintea 
folosirii pe materiale din plastic sensibile (ex. EPS, XPS, ABS) sau pe materiale din plastic 
ce prezintă fisuri. Atunci când este folosit pe suprafeţe extinse, asiguraţi ventilaţie 
adecvată.

 
Aerosol 500 ml Ref. 10321
Vrac 5L Ref. 10325
Vrac 20L Ref. 10326
Vrac 200L Ref. 30452

 
Aerosol 500 ml Ref. 10227
Vrac 5L  Ref. 10230
Vrac 20L Ref. 10233
Vrac 200L Ref. 31927

 
Aerosol 500 ml Ref. 30449
Vrac 5L Ref. 10314
Vrac 20L Ref. 10315
Vrac 200L Ref. 30450

K1A8
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CRC GRAFFITI REMOVER
Îndepărtează toate urmele de vopsea și cerneală.
Dizolvă și curăţă vopseaua nedorită și cerneala din aerosoli, pixuri și markere.
În condiţii de siguranţă pot fi utilizate în mai multe substraturi. În cazul în care 
aveţi dubii, testaţi înainte de aplicare. Previne deteriorarea suprafeţei iniţiale din 
cauza zgârierii excesive. Nu lasă resturi de acid sau alcalin, care ar avea o influenţă 
dăunatoare pe beton, ipsos și ciment.

CRC LABEL OFF
Îndepărtează hârtia de etichete.
Pentru îndepărtarea etichetelor de hârtie auto-adezive de pe echipamente de birou, 
cabluri, cutii, componente, articole de uz casnic, etc. CRC Label Off pătrunde hârtia de 
etichetă și dizolvă adezivul de bază. Cele mai multe etichete de hârtie pot fi îndepărtate 
cu ușurinţă dintr-o singură mișcare, după numai 2 minute, fără a deteriora suprafaţa de 
bază. Testaţi înainte de a-l folosi pe materiale din plastic.

 
Aerosol 200 ml Ref. 10999

 
Aerosol 400 ml Ref. 20717

CRC LABEL OFF SUPER
Îndepărtează etichetele.
Amestec de solvenţi, fără CFC și HCFC. Îndepărtează etichete de hârtie auto-
adezive de pe cele mai multe suprafeţe în 2-3 minute după umezire (test pe material 
din plastic înainte de utilizare). NSF cunoscut ca un produs ce îndepărtează adezivul 
și lipiciul (NSF K3).

 
Aerosol 200 ml Ref. 20136

K3
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CRC INOX WELD KLEEN
Restaurează caracteristicile originale ale oţelului inoxidabil, după 
sudare.
 CRC Inox Weld Kleen este o pastă de decapare care restabilește caracteristicile 
originale ale oţelului inoxidabil după sudare sau tratament termic. Degresare, 
curăţare, decapare și pasivizare a oţelului inoxidabil austenitic 303, 304, 316, ... , a 
nichelului și aluminiului. Rapid, foarte eficient, economic și practic.

CRC FOODKLEEN
Solvent de curăţare cu uscare rapidă, pentru dizolvarea contaminanţilor 
puternici în zonele de prelucrare a produselor alimentare.
Un amestec de solvent conceput pentru utilizarea în industria alimentară; NSF A8, 
C1 înregistrat. Punctul de aprindere este de 40° C, pentru aplicarea în condiţii de 
siguranţă. Dizolvă grăsimi, ulei, lubrifianţi, și adezivi netrataţi.

 
Vrac 2 Kg Ref. 30379

 
Aerosol 500 ml Ref. 12056
Vrac 5L Ref. 20119

CRC ECO COLD CLEANER
Solvent biodegradabil, degresant pentru piese mecanice.
Uscare rapidă și curăţare puternică. Curăţă și degresează toate piesele metalice, mașini 
și unelte. CRC ECO Cold Cleaner pătrunde rapid și îndepărtează grăsimea, uleiul și 
murdăria. Ușor biodegradabil: OECD 301B: 62%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 31908
Vrac 5L Ref. 31914

CRC SUGAR DISSOLVING FLUID
Dizolvă fondanţii și zaharurile de pe o varietate mare de suprafeţe din 
industria de pelucrare a produselor alimentare.
Dizolvă și îndepărtează rapid zaharurile, fondanţii și derivatele. Lasă în urmă o 
peliculă lubrifiantă ce inhibă lipirea ulterioară. Penetrează și îndepărtează rapid 
straturile de zahăr. Nu conţine ulei de alune sau derivaţi ai uleiului de alune. Previne 
acumulările de zahăr de pe elementele de fixare. NSF H1  Nr. de înregistrare 144180.

 
Vrac 5L Ref. 30204

C1A8

H1



CRC INOX KLEEN
Spray de curăţare spumant, pe bază de apă, pentru curăţarea și 
degresarea suprafeţelor metalice lucioase.
CRC Inox Kleen este înregistrat NSF A7, C1 pentru utilizarea în industria alimentară. 
Elimină amprentele digitale, urmele de apă, praf sau mizerie de pe oţelul inoxidabil. 
Lasă în urmă o barieră protectivă neuleioasă, pentru un aspect original de lungă 
durată și asigură o rezistenţă de lungă durată împotriva petelor și contaminanţilor. 
CRC Inox Kleen este pretabil și pe aluminiu, crom și majoritatea maselor plastice 
(testati înaintea utilizării). 

CRC ECO FOAM CLEANER
Spray de curăţare neinflamabil, cu uscare lentă, pe bază de apă, adecvat 
îndepărtării contaminanţilor puternici în aplicaţii verticale în zonele de 
procesare a produselor alimentare.
Un degresant concentrat, pe bază de apă, utilizat în industria alimentară; înregistrat 
NSF A1. Consistenţa stabilă a spumei asigură un contact îndelungat cu contaminanţii, 
în special pe suprafeţele verticale. Clătiţi cu apă dupa aplicare. Ușor biodegradabil în 
acord cu OECD 301B: 64%.

CRC ECO COMPLEX BLUE
Soluţie de curăţare neinflamabilă, cu uscare lentă, pe bază de apă, pentru 
contaminanţii puternici din zonele de procesare a produselor alimen-
tare. Un degresant concentrat, pe bază de apă, utilizat in industria alimentară; înreg-
istrat NSF A1. Un produs excelent de folosit în cuve, spălător sub presiune, echipa-
ment de curăţare cu ultrasunete sau cu aburi. A se dilua conform informaţiilor din 
fișa produsului. Nu distruge materialele din plastic. A se clăti cu apă dupa aplicare. 
Ușor biodegradabil în acord cu OECD 301B: 64%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 20720

 
Aerosol 500 ml Ref. 10278

 
Handsprayer 750 ml Ref. 10286
Vrac 5L Ref. 10282
Vrac 20L Ref. 20123
Vrac 200L Ref. 30431
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SPRAY-URI DE CURĂŢARE - Pe bază de apă

CRC INSULATOR CLEANER
Soluţie de curăţare pentru izolatori.
Soluţie de curăţare pe bază de apă pentru izolatorii de la echipamentele cu acţionare 
electrică sau de la staţiile electrice. Previne scurgerile de curent.
A se peria sau a se șterge cu cremă suprafaţa de curăţat. A se clăti cu apă. A nu se folosi 
pe echipament sub tensiune.

 
Vrac 2,5L Ref. 30201

C1A7

A1

A1
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CRC HEAVY DUTY DEGREASER
Degresant alcalin foarte concentrat.
Detergent degresant foarte concentrat, pe bază de apă. Îndepărtează rapid ulei, vaselină, sili-
con și murdăria persistentă. Se poate folosi în condiţii de siguranţă pe majoritatea materialelor 
din plastic, pe suprafeţe vopsite sau emailate. 

Instrucţiuni: 
Poate fi utilizat rece sau încălzit. A se aplica concentrat sau diluat (1: 6 până la 1: 40) în funcţie 
de gradul de murdărie.
 
Vrac 5L Ref. 20487

CRC PIPE DE-BLOCKER
Agent puternic de deblocare.
Amestec concentrat, pe bază de apă, de sodă caustică, tensioactivi și agenţi complexanţi. Foarte alcalin, 
penetrează straturi groase de vaselină și reziduuri de grăsime. Poate fi folosit pentru mentenanţă preventivă.

Instrucţiuni: 
Se toarnă concentratul în scurgere și se lasă să acţioneze, de preferat peste noapte. Se clătește cu apă caldă.
 
Vrac 1L Ref. 30030

CRC GRAFFITI REMOVER
Îndepărtează urmele de vopsea, cerneală sau markere.
Soluţie de curăţat universală, pe bază de apă, pentru îndepărtarea graffiti-urilor. Soluţie tixotropică pentru 
aplicarea pe suprafeţe verticale. Ideală pentru utilizarea pe suprafeţe delicate și se poate folosi în condiţii de 
siguranţă pe majoritatea substraturilor.

Instrucţiuni: 
A se aplica direct pe graffiti. Pe suprafeţele poroase poate fi necesară folosirea unei pensule. 
A se lăsa până când vopseaua se înmoaie, după care se clătește cu apă. A se aplica încă o dată 
dacă este necesar. A se testa în prealabil întotdeauna când se folosește pe materiale din plastic 
și suprafeţe lăcuite. 
Vrac 5L Ref. 20485

CRC TRAFFIC FILM REMOVER
Soluţie de curăţat industrială pentru murdăria de pe vehicule.
Soluţie de curăţat pe bază de apă pentru îndepărtarea peliculei de murdărie acumulată în trafic și a murdăriei 
din mediul înconjurător. Se poate aplica manual cu un spălător cu presiune sau în spălătoriile automatizate. 
Poate fi aplicat pe majoritatea materialelor din plastic, suprafeţe vopsite și caroserii.

Instrucţiuni: 
Poate fi folosit rece sau încălzit. A se aplica concentrat sau diluat (1: 20 până la 1: 200) în funcţie de 
gradul de murdărie. A se clăti cu apă rece.
 
Vrac 5L Ref. 20486

CRC CITRUS CLEANER & DEGREASER
Agent de curăţare pe bază de emulsie fină.
Un degresant universal puternic pe bază de apă. Realizat ca o emulsie fină de uleiuri de citrice și ten-
sioactivi. Ideal pentru degresarea rapidă, atunci când produse tradiţionale extrem de alcaline trebuie 
evitate.
Instrucţiuni: 
A se aplica concentrat sau diluat (până la 1: 20) în funcţie de gradul de murdărie ce trebuie îndepărtat.

 
Vrac 5L Ref. 20489
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CRC HANDCLEANER
Soluţie de curăţat pentru contaminare ușoară a 
mâinilor.
Conţine lanolină și este prevăzută să se utilizeze fără 
apă. Solvenţii ușori și tensioactivii biodegradabili pot 
îndeparta majoritatea murdăriei.

CRC SUPER HANDCLEANER
Soluţie de curăţat pentru contaminare puternică 
a mâinilor.
Conţine, pe lângă solvenţii ușori și tensioactivii 
biodegradabili, și particule cu coeficient de frecare redus 
din mediul natural. Foarte eficientă pe vaselină, carbon și 
majoritatea contaminanţilor persistenţi.

CRC HAND WIPES
Șerveţele de curăţare cu putere mare de 
absorbţie. Șerveţele de mână cu putere mare de 
absorbţie, cu un strat de polimer pentru a oferi puterea 
de curăţare a pietrei ponce, fără a zgâria.

 
Tub 150 ml Ref. 30675
Vrac 2,5L Ref. 30676

 
Bucket: 100 Șerveţele  Ref. 12006

 
Tub 150 ml Ref. 30650
Vrac 2,5L Ref. 30651

CRC WIPES
Șerveţele de curăţare multifuncţionale 
industriale. Îndepărtează uleiul, vaselina, vopseaua, 
cerneala și adezivul de pe diverse suprafeţe. Partea 
texturată a șerveţului îndepărtează ușor dar eficient 
toţi contaminanţii. Partea fină a șerveţului reţine 
contaminanţii.  
Tub: 50 Șerveţele  Ref. 20246
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CRC SUPERCUT II
Lichid cu vâscozitate scăzută pentru operaţiuni normale de așchiere în 
metal.
Lichid de înaltă performanţă, ce nu conţine clor. Reduce căldura rezultată din frecare, 
răcește transferând căldura de pe uneltele de așchiere și îndepărtează șpanul din 
zona de tăiere. Mărește considerabil durata de viaţă a aparaturii și protejează piesele 
proaspăt prelucrate împotriva ruginirii.

CRC ECO SUPERCUT
Ulei pentru așchiere biodegradabil.
Ulei natural, ce nu conţine clor, pentru operaţiuni de așchiere în materiale feroase, 
neferoase și aluminiu. Reduce căldura rezultată din frecare, răcește transferând 
căldura de pe uneltele de așchiere și îndepărtează șpanul din zona de tăiere. Mărește 
considerabil durata de viaţă a aparaturii și protejează piesele proaspăt prelucrate 
împotriva ruginirii. Ușor biodegradabil conform OECD 301B: 87%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 31911
Vrac 5L Ref. 31917

 
Aerosol 300 ml Ref. 20448
Vrac 1L Ref. 30353
Vrac 5L Ref. 20457
Vrac 20L Ref. 30354



CRC SUPER TAPPING FLUID II
Lichid de așchiere cu vâscozitate ridicată pentru operaţiuni extreme de 
așchiere.
Lichid de așchiere de înaltă performanţă, nu conţine clor. Conceput pentru aplicaţii la 
înaltă presiune. Reduce căldura rezultată din frecare, răcește transferând căldura de 
pe uneltele de așchiere și îndepărtează șpanul din zona de tăiere. 
Mărește considerabil durata de viaţă a aparaturii și protejează 
piesele proaspăt prelucrate împotriva ruginirii.

CRC SUPER TAPPING COMPOUND
Compus special pentru așchierea metalului.
CRC Super Tapping Compound este un compus "gata de folosit"  pentru prelucrarea 
metalului, cu aderenţă și rezistenţă la presiune foarte ridicată. Oferă rezistenţă la presiuni 
extreme, o pelicula persistentă între lama lucrătoare și piesa prelucrată, asigurând o 
finisare excelentă a piesei și rezistenţă în timp a aparaturii.

 
Vrac 500 g Ref. 30706

 
Vrac 5L Ref. 20248
Vrac 25L Ref. 30405
Vrac 200L Ref. 30404

 
Aerosol 300 ml Ref. 30397
Vrac 1L Ref. 30398
Vrac 5L Ref. 20552

CRC LUB 21
Lichid semi-sintetic pentru așchiere și operaţiuni de rectificare asupra 
oricărui tip de metal (oţel, cupru, aluminiu, oţel inoxidabil, etc.)
Acest lichid de așchiere oferă o durată de viaţă extinsă utilajelor de tăiere și protecţie 
crescută anti-coroziune componentelor acestora. Șpanurile sunt îndepărtate cu mai 
mare ușurinţă. Comparativ cu fluidele tradiţionale, CRC LUB 21 are o durata de viaţă 
cosiderabil mai lungă.

LUBRIFIANŢI - Fluide pentru așchiere

21



LUBRIFIANŢI - Uleiuri

22

CRC 3-36
Ulei pentru lubrifiere ușoară, penetrare bună pentru utilizare generală.
Un ulei lubrifiant universal cu proprietăţi de penetrare excelente. Adecvat pentru 
aplicări simple ca lubrifiant multifuncţional. Oferă o protecţie bună împotriva coroziunii 
pieselor din interiorul echipamentelor.

CRC 5-56 + PTFE
Ulei multifuncţional utilizat pentru lucrările profesionale de mentenanţă 
mecanică.
Conţine PTFE pentru lubrifiere crescută în condiţii industriale. Se comportă foarte 
bine când apar frecvent opriri, porniri sau mișcări alternate. Îndepărtează umezeala 
și previne defecţiunile electrice. Protejează împotriva coroziunii. Capacitate mare 
de penetrare pentru deblocarea capetelor de filetare sau a suprafeţelor metalice 
încleștate. Curăţă și protejează suprafeţele contaminate prin manevrare sau 
prelucrare.

CRC POWER LUBE
Ulei de lubrifiere ușoară cu PTFE, pentru situaţiile de pornire frecvente. 
Lubrifiant universal superior, cu conţinut de PTFE. Conferă protecţie de lungă durată 
împotriva uzurii, fricţiunii și coroziunii.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30517

 
Aerosol 400 ml Ref. 30337

 
Aerosol 300 ml Ref. 10106
Aerosol 500 ml Ref. 10110
Vrac 5L Ref. 10114
Vrac 20L Ref. 30362
Vrac 200L Ref. 30364

CRC ROST FLASH
Degripant de rugină cu șoc termic.
Când este pulverizat pe un șurub cu piuliţa, rugina se răcește rapid (-40°C) 
și se sparge, rămânând mici fisuri. Lichidul activ va penetra rapid acele fisuri iar 
părţile blocate sunt separate cu usurinţă. CRC Rost Flash degripează orice tip de 
componentă cu filet, balama sau șină. Nu conţine silicon și acizi.

 
Aerosol 500 ml Ref. 10864

H2



CRC PENETRATING OIL + MoS2
Un ulei penetrant ce eliberează și lubrifiază rapid mecanismele blocate.
Penetrează rapid prin rugină și murdărie. Eliberează șuruburile și componetele 
metalice blocate de rugină. Lasă în urmă o peliculă lubrifiantă MoS2 

 
Aerosol 300 ml Ref. 30506

CRC ECO PEN OIL
Un ulei penetrant biodegradabil.
Lubrifiază și eliberează componentele metalice blocate de rugină (piuliţe, șuruburi,...). 
Ușurează dezasamblarea. Penetrează ușor rugina și mudăria. Ușor biodegradabil 
conform OECD 301B: 89%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 31909
Vrac 5L Ref. 31915

CRC SILICONE
Ulei lubrifiant sintetic, utilizabil pe elemente de angrenaj din plastic și 
potrivit pentru aplicări la temperaturi ridicate.
Lubrifiant sintetic superior ce conţine silicon de înaltă calitate. CRC Industrial 
Silicone prezintă caracteristici superioare de lubrifiere și temperatură - vâscozitate. 
Reduce fricţiunea și zgomotul pe piesele non-metalice.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10526
Vrac 5L Ref. 30053

LUBRIFIANŢI - Uleiuri
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CRC SILICONE (FPS)
FPS, ulei lubrifiant sintetic, adecvat pe elemente de angrenaj din plastic și 
potrivit pentru aplicări la temperaturi ridicate.
Lubrifiant sintetic superior ce conţine silicon de înaltă calitate. CRC Industrial Silicone 
prezintă caracteristici superioare de lubrifiere și temperatură - vâscozitate. Înregistrat 
NSF H1. Reduce fricţiunea și zgomotul pe piesele non-metalice.

 
Aerosol 400 ml Ref. 11097

H1

Disponibil şi :
CRC PEN OIL
 

Aerosol 400 ml Ref. 20117

H1
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CRC GEAR & WIRE ROPE LUBE 
Lubrifiant industrial. 
CRC Gear and Wire Rope Lube a fost realizat pentru a oferi protecţie și lubrifiere 
în toate condiţiile de operare. Produsul penetrează în adâncime pentru protecţia 
angrenajelor deschise, cablurilor, pinioanelor, roţilor dinţate și camelor, a angrenajelor 
din domeniul construcţiilor, naval, marin, exploatări miniere, inginerie, automotiv și 
industria prelucrătoare.

CRC CHAIN LUBE
FPS, ulei lubifiant industrial pentru lanţuri de distribuţie și transport.
Lubrifiant spumant de înaltă performanţă ce conţine PTFE. CRC Chain Lube este 
folosit pe garnituri, foarte rezistent la apă și previne coroziunea. Proprietăţile sale 
și înregistrarea NSF H1 fac ca acest produs să fie ideal pentru lubrifierea lanţurilor 
din industria alimentară.

CRC MULTI OIL
FPS, ulei pentru utilizări variate. 
Lubrifiant general foarte eficient și eficace pentru utilizarea în industria alimentară. CRC 
Multi Oil este înregistrat NSF H1, prezintă o excelentă abilitate de penetrare și înlătură 
rugina, depunerile, murdăria și coroziunile.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10102

 
Aerosol 400 ml Ref. 10267
Vrac 5L Ref. 30033

 
Aerosol 400 ml Ref. 10258
Vrac 5L Ref. 20157

H1

H1



CRC DRY LUBE
Lubrifiant cu PTFE, pentru lubrifiere uscată și utilizarea pe punctele de 
fricţiune din materialele plastice. 
CRC Dry Lube este o dispersie cu uscare rapidă, de particule de PTFE albe și cero-
ase, care lasă în urmă o peliculă lubrifiantă uscată pe suprafaţă. Produsul prezintă 
proprietăţi anti-lipire și  de desprindere remarcabile. Ca lubrifiant, este cel mai eficient 
la viteze reduse și încărcături ușoare.

CRC DRY LUBE-F
Lubrifiant cu PTFE, pentru lubrifiere uscată și utilizare în zonele de prelu-
crare a produselor alimentare.
Lubrifiant fără vaseline sau uleiuri, pentru lubrifierea suprafeţelor din plastic, din cauciuc 
sau din metal. Curat, uscat și nu este lipicios. Rezistent la temperaturi de până la 250°C. 
Ca lubrifiant, CRC Dry Lube-F este cel mai eficient la viteze scăzute și încărcături 
ușoare. Se recomandă utilizarea ca lubrifiant în zonele de prelucrare a produselor 
alimentare unde contactul cu alimentele este posibil. 

CRC BELT DRESSING
Lubrifiant adeziv pentru curele.
Oprește alunecarea. Rezistent la apă. Ajută transmisia eficientă și mărește puterea de 
tragere. Înlătură scârţâitul și alunecarea. Realizat ca un lubrifiant pentru folosirea în 
industria alimentară în zonele unde contactul cu alimentele este posibil.

CRC DRY MOLY LUBE
Rezistent la presiuni înalte, peliculă uscată de MoS2 pentru lubrifierea 
metal-metal acolo unde o pelicula umedă nu poate fi tolerată. 
Rezistent la temperaturi crescute. Reduce problemele legate de lipire sau alunecare. 
Îndepărtează și sigilează împotriva apei și umezelii. Protecţie generală anti-coroziune. 
Previne blocarea și griparea. Produce un coeficient de frecare foarte scăzut.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30519

 
Aerosol 400 ml Ref. 20343

 
Aerosol 400 ml Ref. 20137

 
Aerosol 400 ml Ref. 20668

LUBRIFIANŢI - Uscaţi
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CRC MULTI GREASE
Vaselină cu Litiu EP pentru uz general.
Pentru utilizarea pe toţi rulmenţii rotativi.

CRC ECO MULTI GREASE
 Vaselină EP de uz multiplu, biodegradabilă. 
 Vaselină EP de uz multiplu cu rezistenţă ridicată la apă. Poate fi utilizată pe 
orice rulment rotativ. Biodegradabilitate conform OECD 301B: 82% (cartuș). 
Biodegradabilitate conform OECD 301B: 27% (aerosol).

CRC FOOD GREASE
Vaselină cu utilizare variată pe echipamentele folosite în prelucrarea 
produselor alimentare. Lubrifiere de lungă durată pe echipamentele utilizate în 
prelucrarea produselor alimentare unde poate să survină contactul cu alimentele. CRC 
Food Grease este înregistrat NSF H1 pentru utilizarea în industria alimentară și poate 
fi aplicat pe orice construcţie metalică utilizată în industria alimentară: balamale, valve, 
lanţuri, angrenaje, articulaţii ...

 
Tub 100 ml Ref. 30566
Cartuș 400 g Ref. 30567
Vrac 1 kg Ref. 30568
Vrac 5 kg Ref. 30569

 
Aerosol 500 ml Ref. 31912
Cartuș 400 g Ref. 31918

 
Aerosol 400 ml Ref. 20210
Cartuș 400 g Ref. 20158
Vrac 1 kg  Ref. 10291
Vrac 20 kg Ref. 30438

CRC SUPER LT GREASE + MoS2
Vaselină cu Litiu EP și MoS2 folosită pentru dispozitive de viteze mici și 
sarcini ridicate. 
Această vaselină își menţine proprietăţile de lubrifiere pe suprafeţe supuse unor 
presiuni mari și unor sarcini cu impact crescut.

 
Tub 100 ml Ref. 30565
Cartuș 400 g Ref. 30576
Vrac 1 kg Ref. 30578
Vrac 5 kg Ref. 30580

H1



CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Vaselină cu Litiu EP folosită pentru dispozitive de viteze mici și sarcini 
ridicate, cu expuneri ocazionale la apă. 
Pentru situaţiile când apar vibraţii, mișcări oscilante și sarcini de impact din mediul 
extern. Proprietăţile aderente foarte bune permit folosirea acesteia pe verticală sau 
chiar deasupra nivelului capului utilizatorului.

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE
Vaselină cu Litiu EP folosită pentru dispozitive de viteze mici,  sarcini ridi-
cate și expunere la temperaturi înalte. 
Se recomandă pentru rulmenţii motoarelor electrice.

CRC HITEMP FOOD GREASE
Vaselină de temperatură înaltă pentru rulmenţii echipamentelor folosite 
în prelucrarea produselor alimentare.
-20°C până la +220°C. Prevede temperatură înaltă de lungă durată. Clasificare NLGI  
2. Protejează împotriva coroziunii în medii umede. Conţine PTFE (teflon) pentru 
a crește protecţia împotriva uzurii. Prelungește intervalele de lubrifiere și extinde 
durata de viaţă a componentelor. Proiectat pentru uz în zonele de prelucrare a 
produselor alimentare unde contactul cu alimentele este posibil.

 
Tub 100 ml Ref. 30585
Cartuș 400 g Ref. 30587
Vrac 1 kg Ref. 30589

 
Tub 100 ml Ref. 30570
Cartuș 400 g Ref. 30572
Vrac 1 kg Ref. 30573
Vrac 5 kg Ref. 30574

 
Cartuș 400 g Ref. 20122

LUBRIFIANŢI - Vaseline
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CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE
Vaselină cu complex de litiu și PTFE (teflon) folosită pentru dispozitive de 
viteze mici și sarcini ridicate.
Vaselină albă de puritate crescută pe bază de litiu cu NLGI 2, cu un pachet larg de aditivi 
printre care și PTFE pentru o lubrifiere superioară. CRC White Lithium Grease are 
consistenţă fină pentru o acoperire optimă a suprafeţelor.

CRC EP FOOD GREASE
Vaselină cu PTFE (teflon) pentru rulmenţii echipamentelor folosite la 
prelucrarea produselor alimentare.
-50°C până la +165°C. Oferă lubrifiere de lungă durată cu rezistenţă la presiuni 
mari. Clasificare NLGI  2. Protejează împotriva coroziunii în mediile umede sau 
chiar saturate. Performanţă excelentă la presiuni extreme. Extinde intervalele de 
lubrifiere cât și viaţă componentelor. Înregistrat NSF pentru uz ca lubrifiant în 
zonele de prelucrare a produselor alimentare unde contactul cu alimentele este 
posibil.

CRC EXTREME LUBE
Lubrifiant pentru presiuni mari.
Vaselină sintetică NLGI 2, ce conţine aditivi pentru presiuni extreme. Foarte stabilă, 
asigură o perioadă mare de întreţinere. Rezistenţă excelentă la apă. Funcţională într-o 
gamă largă de temperaturi: -40 °C la 180 °C. Oferă lubrifiere de lungă durată. Sigură pe 
majoritatea cauciucurilor, materialelor din plastic și învelișurilor. Conţine inhibitor de 
coroziune. Stabilitate la oxidare foarte bună. Acţionează ca un ulei, aderă ca o vaselină.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10477

 
Cartuș 400 g Ref. 20121

 
Aerosol 400 ml Ref. 30087
Cartuș 400 g Ref. 30088
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CRC COPPER PASTE
Pastă cu particule de cupru pentru sarcinile mari de la porniri. Are efect 
de anti-blocare.
Conţine particule de cupru cu dimensiuni micronice, anti-oxidanti și aditivi anti-
uzură. Previne contactul metal-metal, blocarea, griparea, coroziunea, în special pe 
lagărele de alunecare.

CRC METAL FREE PASTE
Pastă ceramică pentru sarcini și temperaturi mari specifice pornirilor. 
Acţionează și ca anti-blocant. 
O pastă ceramică de separare și montare pentru aplicaţii la temperaturi de la  -40°C 
până la +1.400°C. Previne contactul metal-metal, cauză a blocării, gripării și coro-
ziunii în momentul pornirii sau în condiţii de înaltă temperatură.

CRC ASSEMBLY PASTE
Pastă de asamblare și compus anti-blocare. 
Pentru lubrifierea bucșilor, suprafeţe de alunecare și angrenaje mici. Previne defecţiunile 
ce pot apărea la pornire și protejează în timpul rulării. Previne blocarea elementelor 
filetate. Se comporta ca un lubrifiant în domeniul de temperatură -30°C la +150°C şi ca 
anti-blocant până la +1100°C. Realizat pentu uz în zonele de prelucrare a produselor 
alimentare unde contactul accidental cu alimentele este posibil.

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS2
Pastă de asamblare cu particule solide de grafit și MoS2 pentru asam-
blare facilă și pornire ușoară.
Afinitate crescută la metale și rezistenţă la presiune și temperaturi ridicate.

 
Aerosol 300 ml Ref. 10693
Tub 100 ml Ref. 10690
Vrac 500 gr Ref. 10699

 
Aerosol 300 ml Ref. 10723
Tub 100 gr Ref. 10720
Vrac 1 kg Ref. 20706

 
Aerosol 400 ml Ref. 20109
Cutie 500 g Ref. 20120

 
Aerosol 400 ml Ref. 10712

LUBRIFIANŢI - Paste
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Produs Temp.min.
(°C)

Temp. max.
(°C)

DN 
(mm/min)

DIN 
51 825

CRC Multi Grease -30 130 400.000 KP 2 K-30

CRC ECO Multi Grease -40 140 - -

CRC Super LT Grease + MoS2 -30 130 280.000 KPF 2 K-30

CRC Super Adhesive Grease -30 140 250.000 KP 2 N-30

CRC High Temperature Grease -30 150 400.000 KP 2 P-30

CRC Food Grease -20 140 500.000 K 2 K-20

CRC EP Food Grease -50 165 400.000 KP 2 P-50

CRC HiTemp Food Grease -20 220 200.000 K 2 U-20

CRC Graphite Assembly Paste + MoS2 -30 650 - -
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INFORMAŢII GENERALE
Proprietăţi ale uleiului ce determină aria de utilizare a acestuia:

• Vâscozitatea 
Proprietate a fluidelor de a fi vâscos, de a opune rezistenţă la curgere.

• Indexul de vâscozitate (VI)  
Indexul de vâscozitate al unui ulei este o măsură a tendinţei lui de a-și schimba vâscozitatea odată cu schim-
barea temperaturii.

• Punct de curgere(PC) 
Cea mai mică temperatură la care un fluid mai poate fi pompat.

• Rezistenţa peliculei  
Măsurătoarea abilităţii unui lubrifiant de a menţine o peliculă stabilă în timpul operării sub sarcină.

Uleiuri minerale & Uleiuri PAO  (Poly-Alpha-Olefin)

Ulei Mineral
(CRC FPS Lub Oil)

Ulei PAO 
(CRC FPS Lub Oil PAO)

Index de vâscozitate (VI) + ++

Invechirea + ++

Punctul de curgere (Pc) - +++

Protecţie la uzură + ++
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ULEIURI PENTRU CUTII DE VITEZE

Definiţia sistemului de transmisie / cutiei de viteze
Sistemul de transmisie sau cutia de viteze furnizează treapta de viteză 
sau momentul convertit de la un motor rotativ la alt dispozitiv utilizând 
rapoarte de transmisie.

Proprietăţi necesare ale uleiurilor din sistemul de transmisie:
• Stabilitate termică și oxidativă. 
• Compatibilitate cu materialele de etanșare. 
• Protecţie împotriva uzurii excesive a pinioanelor și rulmenţilor. 
• Protecţie împotriva temperaturilor și presiunilor extreme (doar 

uleiurile EP). 
• Curăţenia pinioanelor și rulmenţilor.
• Protecţie anti-coroziune și anti-rugină, mai ales asupra metalelor 

galbene.
• Caracteristici de anti-spumant.

Alegerea unui ulei pentru sistemul de transmisie
Lubrifianţii sintetici sunt de obicei folosiţi la echipamentele supuse la:

• Temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate. 
• Sarcini grele frecvente.
• Intervale extinse de service.
è ULEIURI PENTRU SISTEMUL DE TRANSMISIE PE BAZĂ DE PAO.

CRC LUB OIL PAO 150  (ISO VG 150) *  è  VI = 137 / PP = -56 °C
CRC LUB OIL PAO 220  (ISO VG 220) *  è  VI = 140 / PP = -51 °C
CRC LUB OIL PAO 320  (ISO VG 320) *  è  VI = 142 / PP = -48 °C

Avantaje:
• NSF H1: Lubrifiant general / Contact cu produsele alimentare ocazional.
• Aditivi EP.
• Caracteristici de anti-spumant.
• Antioxidant.
• Proprietăţi  anti-coroziune bune.
• Sigur pe majoritatea cauciucurilor.

 
Lub oil PAO 150 Vrac 5L Ref. 20639
Lub oil PAO 150 Vrac 20L Ref. 20638
Lub oil PAO 220 Vrac 5L Ref. 20641
Lub oil PAO 220 Vrac 20L Ref. 20640
Lub oil PAO 320 Vrac 5L Ref. 20645
Lub oil PAO 320 Vrac 20L Ref. 20644

* Consultaţi manualul echipamentului - specificaţiile tehnice pentru a afla gradul de vâscozitate corect al lubrifiantului (ISO VG).
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ULEIURI HIDRAULICE

Definiţia uleiului hidraulic
Uleiul hidraulic (fluid / lichid) este un mediator prin intermediul căruia 
se transferă puterea în mașinile hidraulice.

Proprietăţi necesare ale uleiurilor hidraulice:
• Vâscozitate adecvată (pompare & etanșare).
• Indice de vâscozitate crescut (VI).
• Fără compresibilitate.
• Să elibereze aerul rapid.
• Grad scăzut de spumare.
• Capacitate termică bună.
• Fluiditate la temperaturi scăzute.
• Controlul coroziunii.

Alegerea uleiului hidraulic
Mecanismele hidraulice moderne folosesc pompe mai mici și servomo-
toare de viteza mai mare, de unde rezultă : 

• Debit crescut și temperaturi mai ridicate.
• Temperatură ridicată = oxidare mai rapida
• Timp de retenţie scăzut.
• Cerere de separare mai rapidă a apei și aerului.
è DIN 51524/T2 PENTRU FLUIDELE HIDRAULICE:

CRC LUB OIL PAO 32  (ISO VG 32) *  è  VI = 142 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 46  (ISO VG 46) *  è  VI = 145 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 68  (ISO VG 68) *  è  VI = 141 / PP = -57 °C

Avantaje:
• NSF H1: Lubrifiant general / Contact cu produsele alimentare ocazional.
• Capacitate de anti-spumant superioară.
• Vidare bună.
• Proprietăţi excelente de dezemulsionare a apei.
• Conţine inhibitor de coroziune.
• Întreţine o lubrifiere de lungă durată.
• Punct de curgere scăzut (-57 °C).

 
Lub oil PAO 32 Vrac 5L Ref. 20643
Lub oil PAO 32 Vrac 20L Ref. 20642
Lub oil PAO 46 Vrac 5L Ref. 20647
Lub oil PAO 46 Vrac 20L Ref. 20646
Lub oil PAO 68 Vrac 5L Ref. 20649
Lub oil PAO 68 Vrac 20L Ref. 20648

* Consultaţi manualul/specificaţiile echipamentului pentru alegerea gradului corect de vâscozitate al lubrifiantului. (ISO VG).
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ULEIURI LUBRIFIANTE

Proprietăţi necesare ale uleiurilor lubrifiante:
• Transferă căldura.
• Protejează împotriva uzurii.
• Protejează împotriva coroziunii.
• Păstrează motoarele curate.
• Proprietăţi de etanșare.

Când trebuie folosite uleiurile minerale la lubrifierea dispozi-
tivelor?

• La operaţiunile din interiorul dispozitivelor.
• Când se axează pe lubrifierea generală   

și protecţie.
• Când nu sunt fluctuaţii extreme de temperatură.
• Când nu sunt temperaturi extrem de scăzute  

(sub -21°C).

CRC LUB OIL 32  (ISO VG 32) *  è  VI = 105 / PP = -21 °C
CRC LUB OIL 46  (ISO VG 46) *  è  VI = 105 / PP = -21 °C

Avantaje:
• NSF H1: Lubrifiant general / Contact cu produsele alimentare ocazional.
• Proprietăţi de anti-spumant superioare.
• Vidare bună.
• Conţine inhibitor de coroziune.
• Proprietăţi excelente de dezemulsionare a apei.

 
Lub oil 32 Vrac 5L Ref. 20635
Lub oil 32 Vrac 20L Ref. 20634
Lub oil 46 Vrac 5L Ref. 20637
Lub oil 32 Vrac 20L Ref. 20636

* Consultaţi manualul/specificaţiile echipamentului pentru alegerea gradului corect de văscozitate al lubrifiantului. (ISO VG).
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CRC 3-36
Inhibitor de coroziune de termen scurt. Protecţie, în interioare, de până 
la 6 luni.
Inhibitor de coroziune multifuncţional cu proprietăţi de impermeabilitate și 
lubrifiere. Formează o peliculă fină, aproape invizibilă, de protecţie împotriva apei și 
a oxigenului. Excelente proprietăţi de penetraţie, permiţând produsului să acţioneze 
în cei mai mici pori și fisuri. CRC 3-36 protejează părţile metalice împotriva 
coroziunii când acestea sunt depozitate în interior, pentru o perioadă scurtă.

CRC SP 350 II
Inhibitor de coroziune de termen lung. Protecţie, in interioare, de până la 2 
ani. Protecţie, în exterioare, când sunt acoperite, de până la 1 an.
Ulei de protecţie cu vâscozitate crescută. Formează o peliculă de protecţie fină ce nu 
se usucă. Protejează împotriva umezelii și a vaporilor corozivi. Îndepărtează umezeală și 
nu se scurge. Acoperă atât suprafeţele fine cât și marginile ascuţite. Conferă o protecţie 
relativ scăzută la coroziune. Nu depozitaţi componentele protejate în exterior sau 
neacoperite.

CRC SP 400 II
Inhibitor de coroziune de termen lung, pentru exterioare. Protecţie, în 
exterior, de până la 2 ani.
Protector anti-coroziune ceros. Conferă o protecţie anti-coroziune eficientă, în 
condiţii exterioare, pentru o perioadă mai lungă. Pelicula de protecţie, ceroasă, nu 
devine casantă și protejează împotriva coroziunii masive cauzate de umezeală sau apă 
sărată.

 
Aerosol 300 ml Ref. 10106
Aerosol 500 ml Ref. 10110
Vrac 5L Ref. 10114
Vrac 20L Ref. 30362
Vrac 200L Ref. 30364

 
Aerosol 300 ml Ref. 30406
Vrac 5L Ref. 20294
Vrac 20L Ref. 30407

 
Aerosol 300 ml Ref. 30400
Vrac 5L Ref. 20324
Vrac 20L Ref. 20327
Vrac 200L Ref. 30402

ANTI-COROZIUNE - Temporară
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CRC ZINC
Protecţie catodică, chiar și pentru componente galvanizate deteriorate. 
Înveliș pe bază de zinc cu adeziune excelentă la suprafeţele metalice.
Stratul de zinc este sacrificat în timpul procesului de coroziune, oferind astfel protecţie 
galvanică metalului tratat. Stratul uscat conţine o cantitate maximă de zinc (puritate 98%) 
, asigurând regenerarea în cazul zgârieturilor apărute. Învelișul uscat este mat și are o 
structura excelentă pentru vopsire.

CRC ZINC PRIMER
Grund cu protecţie la coroziune, ușor de vopsit peste.
Un grund cu fosfat de zinc pentru suprafeţe metalice. Uscare rapidă. Îmbunătăţește 
adeziunea stratului final. Un aditiv anti-coroziune ce încetinește procesul de 
coroziune. Poate fi vopsit cu orice tip de vopsea monocomponentă, dupa numai o 
oră de la aplicare.

CRC GALVA BRITE
Strat final protector cu aspect lucios de aluminiu.
Strat monocomponent de zinc-aluminiu. Protejează împotriva coroziunii și formează un 
aspect lucios de aluminiu pe suprafaţa protejată. Adeziune bună la suprafeţele metalice. 
Rezultă dintr-o combinaţie unică de rezistenţă și flexibilitate.

 
Aerosol 400 ml Ref. 10250

 
Aerosol 400 ml Ref. 10240

 
Aerosol 400 ml Ref. 20788
Vrac 750 ml Ref. 30564



CRC GALVA SHINE
Vopsea de retuș pentru piese fierbinţi galvanizate. 
Strat protector cu luciu excepţional. Oferă piesei aspectul de piesă proaspat 
galvanizată la căldură. Pelicula este foarte rezistentă și își păstrează strălucirea în 
timp. Vopseaua ideală pentru retușurile pieselor proaspăt galvanizate. Vopseaua poate 
fi folosită și pentru a împrospăta aspectul zincat al pieselor.

CRC INOX 200
 Strat anti-coroziune pentru suprafeţele din oţel inoxidabil.
Strat cu bune proprietăţi anti-coroziune și aspect plăcut, identic cu cel al oţelului 
inoxidabil (inox). Stratul este cu uscare rapidă, rezistent la temperaturi ridicate și cu 
excelente proprietăţi de adeziune. Vopsea ideală pentru retușurile: dupa suduri sau 
dupa montarea unei construcţii din oţel inoxidabil. Acoperă și protejează îmbinările 
decolorate de la sudură.

CRC ALU HITEMP
Strat protector cu aspect de aluminiu. Rezistă la temperaturi ridicate.
Vopsea ce rezistă la puncte maxime de temperatură de până la 600°C. Conferă o 
suprafaţă dură și rezistentă care nu se arde, crapă sau desprinde chiar și la temperaturi 
ridicate. Suportă fluctuaţii mari de temperatură. Rezistenţă excelentă la intemperii.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30714

 
Aerosol 400 ml Ref. 30739

 
Aerosol 400 ml Ref. 11074

CRC URETHANE ISOLATION
Lac protector, pe bază de uretan, pentru componentele electronice.
 Strat transparent sau colorat roșu, pe bază de uretan. Stratul uretanic izolează împotriva 
apei și umezelii acţionând și ca o bariera împotriva contaminanţilor. Stratul se usucă 
rapid și aderă bine la majoritatea suprafeţelor. După vulcanizare, pelicula protectoare 
are o flexibilitate crescută, este durabilă și rezistă bine la abraziune și contaminare.

 
Aerosol 300 ml - Transparent Ref. 10628
Vrac 4L - Transparent Ref. 10630
Aerosol 300 ml - roșu Ref. 10639
Vrac 4L - roșu Ref. 10641

ANTI-COROZIUNE - Durabilă
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CRC GALVACOLOR
Vopsea tip aerosol ce protejează metalul împotriva coroziunii.
Strat protector de fosfat de zinc. Ideal pentru identificarea conductelor de utilităţi. Grund 
și înveliș superior într-un singur strat. Timp scurt de uscare. Culori oficiale de identificare 
RAL. Conform cu categoria de protecţie C3 (ISO 12944-2).

CRC RUST CONVERTER
Convertește rapid rugina într-o suprafaţă dură protectoare.
Transformă stratul de rugină într-un înveliș protector. Formează o barieră dură 
împotriva coroziunii. Stratul final negru formează o protecţie naturală pentru 
structurile metalice importante. Ușor de folosit - nu este necesară vopsirea peste. 
Se aplică cu o pensulă normală pentru vopsit. Rezultate imediate; visibile dupa 5 
minute (depinde de circumstanţe). Produs pe bază de apă. Conţine pigmenţi de 
zinc. Poate fi vopsit peste cu straturi de acoperire estetice ex : CRC Galvacolor.

CRC RUST REMOVER
Îndepărtează coroziunea și / sau rugina de pe metale. 
CRC Rust Remover este un îndepărtător puternic de depuneri și rugină. Pe bază de acid, 
îndepărtează rugina și curăţă suprafeţele metalice de depuneri, oxidări, pete şi pierderi 
de luciu.

 
Sticlă 250 ml Ref. 30610
Vrac 5L  Ref. 10752
Vrac 20L Ref. 30611

 
Vrac 750 ml Ref. 30067

Culori diponibile
  

 Aerosol 500 ml - Negru (RAL 9005) Ref. 20581
 Aerosol 500 ml - Albastru (RAL 5012) Ref. 20572
 Aerosol 500 ml - Maro (RAL 8001) Ref. 20578
 Aerosol 500 ml - Verde (RAL 6010) Ref. 20575
 Aerosol 500 ml - Roșu (RAL 3000) Ref. 20566

  

 Aerosol 500 ml - Argintiu (RAL 9006) Ref. 20584
 Aerosol 500 ml - Violet (RAL 4001) Ref. 20569
 Aerosol 500 ml - Alb (RAL 9010) Ref. 20587
 Aerosol 500 ml - Galben (RAL 1004) Ref. 20563

CRC FERROKLEEN PRO
Curăţă metale vopsite sau nevopsite contaminate cu rugină, calcar, alge, 
uleiuri sau gudron.
Îndepărtează rugina și petele de rugină de pe suprafeţele vopsite sau de plastic. 
Eficient împotriva unei game largi de depuneri. Neinflamabil. Ușor spumant. Compus 
din peste > 90% componente anorganice sau organice biodegradabile. Nu este 
clasificat ca periculos pentru mediul acvatic.

 
Vrac 5 kg Ref. 30089
Vrac 20 kg Ref. 30199

Înainte

În timpul aplicării (proaspăt aplicat)

După

Înainte După



41
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De precizie
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CRC MARKER PAINT
Vopsea specială, cu utilizare în orice poziţie, pentru marcare și 
semnalizare manuală. 
Vopsea cu uscare rapidă, destinată semnalizării și marcării lucrărilor din mediul 
exterior. CRC Marker Paint poate fi folosit în orice poziţie fără nevoia de curăţare 
dupa utilizare. Datorită rășinii speciale produsul are o aderenţă bună pe orice tip 
de substrat (asfalt, piatră, ciment, lemn, …), chiar și în condiţii meteo extreme 
(umiditate, frig,…). Formula specială asigură un aspect bun (fluorescent) 
atât pe zonele luminate cât și pe cele întunecate.

CRC AQUA PAINT MARKER
Vopsea pe bază de apă pentru marcare și semnalizare manuală.
Vopsea specială pe bază de apă, destinată semnalizării și marcării lucrărilor exterioare 
și interioare. Datorită rășinii speciale produsul are o aderenţă bună pe orice tip de 
substrat (asfalt, piatră, pământ, ciment), chiar și în condiţii meteo extreme (umiditate, 
frig,...). Formula specială asigură un aspect bun (fluorescent) atât pe zonele luminate cât 
și pe cele întunecate. Vopsea ecologică.

Culori disponibile
  

 Aerosol 500 ml - Negru Ref. 10164
 Aerosol 500 ml - Fluo Albastru Ref. 10160
 Aerosol 500 ml - Fluo Fuchsia Ref. 10163
 Aerosol 500 ml - Fluo Verde Ref. 10157
 Aerosol 500 ml - Fluo Portocaliu Ref. 10165

  

 Aerosol 500 ml - Fluo Roșu Ref. 10155
 Aerosol 500 ml - Fluo Violet Ref. 10167
 Aerosol 500 ml - Fluo Galben Ref. 10158
 Aerosol 500 ml - Alb Ref. 10162
 Aerosol 500 ml - Galben Ref. 10154

Culori disponibile
  

 Aerosol 500 ml - Fluo Albastru Ref. 30013
 Aerosol 500 ml - Fluo Verde Ref. 30012
 Aerosol 500 ml - Fluo Portocaliu Ref. 30011

  

 Aerosol 500 ml - Fluo Roșu Ref. 30009
 Aerosol 500 ml - Fluo Galben Ref. 30010
 Aerosol 500 ml - Alb Ref. 30014
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VOPSELE - Marcare & Semnalizare

CRC VERTICAL MARKER
Vopsea de marcaj cu rezistenţă mare (la condiţii meteo și uzură). 
Pentru a identifica nivele, puncte topografice, copaci, paleţi, cutii, recuzită, tuburi, ... 
Datorită pulverizării fine se pot efectua marcaje de fineţe sau se poate scrie. Vopsea 
tixotropica care nu se scurge și efectuează marcaje uniforme pe suprafeţe verticale. 
Vopsea ecologică.

Culori disponibile
  

 Aerosol 500 ml - Negru Ref. 11714
 Aerosol 500 ml - Fluo Albastru Ref. 11711
 Aerosol 500 ml - Fluo Fuchsia Ref. 11713
 Aerosol 500 ml - Fluo Verde Ref. 11707

  

 Aerosol 500 ml - Fluo Portocaliu Ref. 11716
 Aerosol 500 ml - Fluo Roșu Ref. 11705
 Aerosol 500 ml - Fluo Galben Ref. 11709
 Aerosol 500 ml - Alb Ref. 11712



VOPSELE - Marcare & Semnalizare
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CRC STRIPING PAINT
Vopsea specială pentru linii de marcaj.
CRC Striping Paint este realizată special pentru trasarea liniilor atât în interior cât și 
la exterior. Rășinile alese oferă o rezistenţă mare la uzură și condiţii meteo vitrege. 
Trasare uniformă și precisă a liniilor; acoperire de durată pe suprafeţe plane.

CRC AQUA STRIPING PAINT
Marker liniar pe bază de apă.
Vopsea ecologică, pe bază de apă, pentru marcaje liniare permanente. Rezistenţă mare 
la abraziune. Aplicare precisă.

Culori disponibile
  

 Aerosol 500 ml - Negru Ref. 31900
 Aerosol 500 ml - Albastru Ref. 31903
 Aerosol 500 ml - Verde Ref. 31904

  

 Aerosol 500 ml - Roșu Ref. 31902
 Aerosol 500 ml - Alb Ref. 31899
 Aerosol 500 ml - Galben Ref. 31901

Culori disponibile
  

 Aerosol 500 ml - Negru Ref. 11673
 Aerosol 500 ml - Albastru Ref. 11676
 Aerosol 500 ml - Verde Ref. 11677

  

 Aerosol 500 ml - Roșu Ref. 11675
 Aerosol 500 ml - Alb Ref. 11668
 Aerosol 500 ml - Galben Ref. 11671

CRC MARKER PEN
Carioci de marcare pentru diferite 
suprafeţe.
Acoperire excelentă datorită tehnologiei 
fluidului de corectare. Poate fi utilizat pe lemn, 
metal, cauciuc, sticlă, material textil, hârtie, 
email, plastic, carton, faianţă, ...
Aplicare ușoară si curată. 

CRC MARKER BALL
Vopsea permanentă. Doar pentru uz 
industrial. 
Vârf cu bilă metalică. Pentru toate tipurile de 
suprafeţe. Se poate aplica pe suprafeţe ude, 
uleioase, unsuroase sau ruginite. Rezistent UV. 
Excelentă rezistenţă la apă. Funcţionează într-
un domeniu larg de temperaturi.

CRC SOLID MARKER
 Marker solid ce facilitează marcajul 
permanent pe orice tip de suprafaţă în 
orice condiţii. 
Ideal pentru suprafeţele neprelucrate. Se 
poate aplica pe suprafeţe ude, uleioase, 
unsuroase sau ruginite. Rezistent UV. 
Excelentă rezistenţă la apă. Funcţionează într-
un domeniu larg de temperaturi.

Culori disponibile
  

 Pen - Negru Ref. 20365
 Pen - Albastru Ref. 20369
 Pen - Maro Ref. 30210
 Pen - Auriu Ref. 20375
 Pen - Verde Ref. 20380
 Pen - Portocaliu Ref. 20384
 Pen - Roșu Ref. 20388
 Pen - Argintiu Ref. 20392
 Pen - Violet Ref. 30211
 Pen - Alb Ref. 20395
 Pen - Galben Ref. 20400

Culori disponibile
  

 Tub - Negru Ref. 30159
 Tub - Albastru Ref. 30163
 Tub - Verde Ref. 30162
 Tub - Roșu Ref. 30161
 Tub - Alb Ref. 30158
 Tub - Galben Ref. 30160

Culori disponibile
  

 Stick - Alb Ref. 30156
 Stick - Galben Ref. 30157



CRC ACRYL RAL
Vopsea pe bază de acril.
Uscare rapidă. Flexibilitate excelentă. Odată polimerizată, vopseaua are o rezistenţă 
mare la UV. Adeziune bună pe metal, lemn, sticlă, plastic, ciment, piatră. Nu conţine 
metale grele. Acoperire mare. Strălucire intensă, rezistentă în timp. Disponibil într-o 
gamă largă de culori RAL.
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VOPSELE - Altele

 
Aerosol 400 ml 

 
Aerosol 400 ml 

CRC AQUA RAL
Vopsea pe bază de acril, ecologică, cu utilizare optimizată a apei drept 
solvent.
Vopsea cu uscare rapidă și bună flexibilitate. Odată polimerizată, vopseaua are rezistenţă 
mare la UV . Adeziune bună pe piatră, ciment, lemn, sticlă, platic și metal. Acoperire 
mare. Nu conţine metale grele. Strălucire intensă de lungă durată. Disponibilă într-o 
gamă largă de culori RAL. 

CRC GALVACOLOR
Vopsea tip aerosol ce protejează metalul împotriva coroziunii.
Strat protector de fosfat de zinc. Ideal pentru indetificarea conductelor de utilitati. 
Grund și înveliș superior într-un singur strat. Timp scurt de uscare. Culori oficiale de 
identificare RAL. Conform cu categoria de protecţie C3 (ISO 12944-2).

Culori disponibile
  

 Aerosol 500 ml - Negru (RAL 9005) Ref. 20581
 Aerosol 500 ml - Albastru (RAL 5012) Ref. 20572
 Aerosol 500 ml - Maro (RAL 8001) Ref. 20578
 Aerosol 500 ml - Verde (RAL 6010) Ref. 20575
 Aerosol 500 ml - Roșu (RAL 3000) Ref. 20566

  

 Aerosol 500 ml - Argintiu (RAL 9006) Ref. 20584
 Aerosol 500 ml - Violet (RAL 4001) Ref. 20569
 Aerosol 500 ml - Alb (RAL 9010) Ref. 20587
 Aerosol 500 ml - Galben (RAL 1004) Ref. 20563

Înainte După
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ECHIPAMENTE DE SUDURĂ
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SUDURĂ - Anti-stropire & curăţare
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CRC ANTI-SPATTER PRODUCTS asigură o îndepărtare ușoară a stropilor pe 
suprafeţele de metal și protejează zona din jurul sudurii. CRC anti-spatter products, 
de asemenea, previn înfundarea duzei de la echipamentele de sudură automate și 
semi-automate, asigurându-se astfel un debit constant de gaz și o curgere liberă a 
materialului de adaos.

CRC Anti Spatter
Anti-stropi pe bază de solvent, neinflamabil, pentru utilizare pe teren.

CRC Easy Weld
Anti-stropi economic, pentru utilizare în atelier.

CRC ECO Bio Weld
Anti-stropi neinflamabil pe bază de apă, ideal pentru situaţiile când, după aplicare, 
se va efectua o galvanizare. Inerent biodegradabil conform OECD 301B: 68% 
(Vrac, 74%).

CRC Anti Spatter Paste
Pastă anti-stropi pentru protecţia arzătorului de sudură. Previne acumularea de 
material de sudură pe arzător.

 
Aerosol 400 ml Ref. 30737

 
Aerosol 400 ml Ref. 11052
Vrac 5L Ref. 11055
Vrac 20L Ref. 30733

 
Aerosol 500 ml Ref. 31913
Vrac 5L  Ref. 10742
Vrac  20L Ref. 30606

 
Cositor 500 ml Ref. 10747

CRC INOX WELD KLEEN
Reface caracteristicile originale ale oţelului inoxidabil după sudură.
CRC Inox Weld Kleen este o pastă pentru decapare ce restabilește caracteristicile 
oţelului inoxidabil după sudură sau tratamente termice. Degresează, curăţă, decapează 
și pasivizează oţelul inoxidabil austenitic sau duplex 303, 304, 316, ... , nichelul și aluminiul. 
Rapid, eficient, economic și foarte practic.

 
Vrac 2 Kg Ref. 30379
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SUDURĂ - Testare Non-Distructivă

CRC CRICK 130
Developator ce face crăpăturile și fisurile vizibile.
Mărește și face vizibilă orice urmă de Crick 120 cel puţin 7 minute de la aplicarea developatorului. Curăţarea 
post-inspecţie se poate face utilizând Crick 110.

Instrucţiuni de utilizare

1. Curăţarea suprafeţei
Suprafaţa ce va fi examinată trebuie să fie curată, degresată și uscată.  Toată mizeria precum rugina, uleiul, vopseaua ... ce 
poate masca imperfecţiunile trebuie îndepărtată. Finalizaţi curăţarea pulverizând. CRC Crick 110 abundent. Dacă este 
posibil ștergeţi cu un material absorbant și lăsaţi să se usuce bine.

2. Penetrantul
Agitaţi tubul deCRC Crick 120 înaintea utilizării. Pulverizaţi penetrantul într-o peliculă fină, uniformă pe suprafaţă, umezind 
zonele ce urmează a fi examinate. Lăsaţi să se scurgă timp de 10-20 de minute.

3. Indepărtarea excesului de penetrant
Indepărtaţi excesul de lichid penetrant folosind o bucată de material fără scame.. Aplicaţi CRC Crick 110 sau apă (CRC 
Crick 120 se spală cu apă) până când toate urmele colorate vizibile sunt îndepărtate. Trebuie avută grijă ca numai surplusul 
de penetrantul de la suprafaţă să fie îndepărtat. Uscaţi corespunzător.

4. Developarea
Agitaţi tubul de CRC Crick 130 înaintea utilizării. Pulverizaţi un strat fin, omogen de developator de la o distanţă de 20 cm. 
Evitaţi excesul de developator care ar putea masca cele mai mici imperfecţiuni. Lăsaţi să developeze aproximativ 7 minute 
pentru ca defectele să devină vizibile.

5. Inspecţia vizuală a defectelor • Detectează fisuri de 20 µm!
Cu trecerea timpului, defectele apar ca niște puncte sau linii de culoare roșie pe un fundal alb. Viteza cu care apar, forma și 
dimensiunea pot oferi informaţii despre natura defectelor. Dacă este necesar curăţaţi și protejaţi împotriva coroziunii după 
inspecţie cu unul din produsele CRC împotriva coroziunii.

CRC CRICK SYSTEM detectează rapid și sigur mici fisuri sau defecte în sudură, fără a folosi echipament costisitor sau teste distructive. (NDT 
- Testare Non-Distructivă)

CRC CRICK 120
Colorant penetrant pentru marcarea fisurilor și defectelor.
Penentrant de culoare roșie, ce poate fi spălat cu apă, pentru testarea non-distructivă a suprafeţelor 
metalice. Penetrantul poate pătrunde în fisuri mici în intervalul de timp de 10 - 20 de minute. Excesul de 
lichid penetrant trebuie spălat înaintea utilizării developatorului.

CRC CRICK 110
 Solvent de curăţare pentru pregătirea suprafeţei în vederea examinării. 
O soluţie de curăţare cu uscare rapidă pentru îndepărtarea contaminanţilor de pe suprafaţa ce urmează a 
fi examinată. Servește ca preparator al suprafeţei înaintea examinării cu lichidul penetrant.

 
Aerosol 500 ml Ref. 20790

 
Aerosol 500 ml Ref. 11039

 
Aerosol 500 ml Ref. 30723

Soiling

Lichid 
penetrant

Defect
detectat
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CRC SOFT LOCK
Soluţie de blocare, ce poate fi îndepărtată, pentru conexiunile metalice 
filetate.
Un adeziv albastru, anaerob și de putere medie. CRC Soft Lock se utilizează la blocarea 
acelor conexiuni filetate care vor fi demontate în viitor folosind unelte normale și fără 
deteriorarea pieselor. Recomandat pentru filete de la M5 la M16.

CRC EXTRA LOCK
Soluţie de blocare permanentă pentru conexiunile metalice filetate sau 
pentru fixarea rulmenţilor.
Un adeziv verde, anaerob și de putere mare. CRC Extra Lock se utilizează la 
închiderea conexiunilor filetate ce necesită o anumită fixare și nu au voie să se 
slăbească în timpul utilizării. CRC Extra Lock mai poate fi utilizat și la fixarea 
rulmenţilor sau osiilor. Se recomandă utilizarea pe filete de la M5 la M16 cât și pe 
rulmenţi sau bucși.

CRC EASY SEAL
Lichid de etanșare pentru cuplaje metalice cu filet.
Un adeziv alb, anaerob și de putere mică, ce se uitilizează la etanșarea conexiunilor cu 
filet ale instalaţiilor hidraulice sau pneumatice cât și a conexiunilor cu filet din instalaţiile 
sanitare. Poziţia componentelor poate fi modificată o perioadă lungă de timp chiar sub 
presiune scăzută. Se recomandă utilizarea până la conexiunile 3” BSP. 

 
Sticlă 50 ml Ref. 30698

CRC RIGID SEAL
Lichid de etanșare pentru flanșe metalice prelucrate.
Un adeziv portocaliu, anaerob și de putere mare. CRC Rigid Seal se utilizează 
la etanșarea rigidă a flanșelor metalice prelucrate ce se utilizează în tubulatura 
industrială, capacele motoarelor, capacele sistemului de transmisie și instalaţiilor 
pneumatice sau hidraulice. Excesul de material se poate șterge cu o bucată de 
material uscată sau se poate dizolva în ulei.

 
Sticlă 50 ml Ref. 30699

 
Sticlă 50 ml Ref. 30697

 
Sticlă 50 ml Ref. 30696

ADEZIVI - Blocare / Etanșare
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ADEZIVI - Îmbinare 

CRC POWER STICK
Adeziv de mare putere.
Nu conţine clorură de metilen sau alţi solvenţi cloruraţi. CRC Power Stick are un 
timp de adeziune lung, oferind timp pentru acoperirea suprafeţelor mari înainte ca 
pelicula să se întărească.

CRC QUICK FIX
Adeziv cianoacrilat pentru îmbinări generale pe metale sau pe materiale 
din plastic.
Proiectat pentru uz general. CRC Quick Fix are timp de fixare relativ scurt, facilitând 
astfel poziţionarea corectă și precisă în interval de câteva secunde.

 
Aerosol 500 ml Ref. 30454 

 
Tub în blister 3 g Ref. 30710
Sticlă 20 g Ref. 30709

CRC FAST STICK
Spray adeziv neclorurat cu instalare rapida.  
Această formulă specială conferă adeziune rapidă, astfel putând fi exercitată forţa asupra 
îmbinării înainte ca întărirea finală să fie obţinută.

 
Aerosol 500 ml Ref. 30383

51



PRODUSE PENTRU APLICAŢII SPECIALE
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CRC 2-26
Îndepărtează umiditatea rămasă după pătrunderea apei, protejează 
împotriva frecării și coroziunii.
CRC 2-26 este un lubrifiant cu aplicaţii multiple, prevenind defecţiunile electrice sau 
electronice cauzate de pătrunderea apei, umiditate, condens sau coroziune. Îndepărtează 
apa, curăţă, previne scurgerile de curent, lubrifiază ţi protejează.

CRC BELT GRIP
Mărește coeficientul de frecare la curelele fără dinţi.
Previne alunecarea pe toate curelele, cu excepţia celor cu dinţi. CRC Belt Grip, pe 
bază de polimer sintetic, mărește încărcarea dintre roata de transmisie și curea. 
Îmbunătăţește tracţiunea și permite rularea la o tensiune redusă a curelei.

 
Aerosol 400 ml Ref. 20787

 
Aerosol 200 ml Ref. 30345
Aerosol 400 ml Ref. 10084
Vrac 5L Ref. 10089
Vrac 20L Ref. 10093
Vrac 200L Ref. 30350

CRC PEEL OFF
Lac protector.
Culoare roșie. Ușor de îndepărtat, CRC Peel Off va forma un înveliș protector flexibil. 
Pelicula omogenă și neporoasă va proteja piesele împotriva umidităţii, coroziunii și 
altor factori atmosferici. Ideal pentru protecţie provizorie în timpul transportului sau 
a perioadelor de inactivitate. Poate fi utilizat pentru protejarea dulapurilor vopsite. 
Pelicula se îndepărtează ușor și rapid prin decojire (fără ajutorul solvenţilor). 

 
Aerosol 500 ml Ref. 20240
Vrac 5L Ref. 20491



PRODUSE PENTRU APLICAŢII SPECIALE
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CRC ROM 300
Soluţie protectoare pe bază de apă pentru pantografe.
Peliculă protectoare semi-permanentă, pe bază de apă, ce împiedică formarea de 
gheaţă și acumularea de zăpadă pe pantografe. Instrucţiuni: Aplicaţi pe suprafaţa ce 
trebuie tratată. Lăsaţi să se usuce complet înaintea operării.

CRC ECO LEAK FINDER
Permite detectarea scurgerilor în conductele de gaze și instalaţii. 
Detector pentru gaze pe bază de apă. Întrunește reglementările EN 14291 si DVGW 
(Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) având numărul de înregistrare  
NG-5170AS0069. CRC Leak Finder detectează scurgerile de gaze din conducte 
presurizate sau sisteme presurizate. În locul scurgerii de gaze se vor forma bule 
foarte vizibile. Biodegradabil conform OECD 301B: 31%.

 
Aerosol 500 ml Ref. 10732
Vrac 5L Ref. 30058

 
Vrac 5L Ref. 30056

CRC MINUS 50
Refrigerent inert, neinflamabil.
Refrigerent puternic, uscat, neinflamabil, până la -50°C, pentru întreşinere electrică sau 
electronică. CRC Minus 50 poate fi folosit la întreţinere, detectarea defectelor sau 
pentru reparaţii în domeniul electric și electronic.

 
Aerosol 200 ml Ref. 30720

P1



 
Doză reîncărcabilă  Ref. 30663
Staţie aer comprimat doză reîncărcabilă 
Set piese schimb Ref. 30667

ACCESORII
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CRC HAND SPRAYER
Recipient cu pulverizator, reîncărcabil. Presiunea pentru pulverizare este produsă prin 
acţionarea manetei. Spray-ul de mână poate fi utilizat pentru toate produsele vrac CRC 
exceptându-le pe cele de curăţare.

CRC PUMP SPRAYER
Recipient cu pulverizator, reîncărcabil. Presiunea pentru pulverizare este produsă 
cu ajutorul unui sistem de pompă manuală. Presiunea din recipient permite o 
pulverizare constantă pentru o perioadă mai lungă. Pulverizatorul cu pompă poate 
fi utilizat pentru majoritatea produselor vrac CRC.

CRC REFILLABLE CAN
Cutia reîncărcabilă combină beneficiile utilizării produselor vrac cu caracteristicile unui 
aerosol. Cutia este încărcată cu aer comprimat la o presiune de 8 bari cu ajutorul unui 
compresor standard și un filtru / regulator.

 
Pulverizator de mână 500 ml 

 
Pulverizator de mână 1L 

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Suport pentru fixarea ușoară a soluţiei de curăţare. Capacul rezervorului poate fi 
înlocuit cu o pompă manuală. Pompa manuală permite o dozare ușoară fără scurgeri 
și fără contaminarea rezervorului cu mâinile murdare.

CRC GREASE GUN
Tecalemit pentru vaselină cu încărcare rapidă pentru cartuș standard de 400g de 
vaselină.

 
Tecalemit Ref. 30669

 
Suport pentru soluţii de curăţare mâini la 2,5L  
Dozator pentru soluţii de curăţare mâini la 2,5L  



STANDURI DE PREZENTARE

55



GLOSAR DE TERMENI

56

AEroSol
A self-contained sprayable comprising of a mixture of active 
ingredients, carriers and propellant contained in a steel or alu-
minium container which discharges the formulation under pres-
sure. Aerosols are hermetically sealed, ensuring risk of spillage is 
removed, storage simplified, and combustion risks minimised - all 
benefiting Health & Safety guidelines. Assists with precise and con-
trolled application.

BArriEr ProTECTioN
Barrier protection is one of two primary methods of protecting 
metals from corrosion. By coating the metal with suitable product 
(e.g. Acrylic Paints; Bright, Cold Galvanise; Inox 200, etc.), corrosion 
is unable to take place because electrolytes (such as rain water) are 
unable to come into contact with the metal and an electron flow 
cannot be established, thus preventing galvanic corrosion.

BiodEGrAdATioN / BiodEGrAdABlE
The process by which organic substances are broken down 
into harmless constituents by the natural action of living micro-
organisms.

CATHodiC ProTECTioN
Cathodic protection is based on the ionic charge of the metal 
and the reversal or mitigation of the flow of electrons as found 
in galvanic corrosion. The protective coating applied should have 
a lower potential (volts) than the metal it is to protect so that 
the coating is corroded in preference to the base metal - with 
protection often extending beyond the physical edge of the coat-
ing. By offering itself for corrosion instead of the base metal, this 
type of coating is often termed "sacrificial" and is, in essence, how 
galvanised steel is protected.

diElECTriC STrENGTH
The maximum electrical field strength that an insulating material 
can withstand intrinsically without decomposing, usually specified 
in volts per millimetre of thickness. Also known as the breakdown 
voltage.

EdTA
EDTA is the chemical compound ethylenediaminetetraacetic acid, 
also known as diaminoethanetetraacetic acid disodium salt. It is 
most commonly used as a constituent in water based cleaning 
chemicals to bind with a water soluble compound. This use has 
now become less proeminent due to concerns over the biode-
gradability and EDTA has also found some specialist uses as a 
preservative in some processed foods and cosmetics.

EMulSioN
A combination of water-soluble and water-insoluble chemical 
groups held together by a surfactant. Emulsions are usually milky 
white.

EPP
See page 5.

EVAPorATioN rATE
The rate at which a material will vaporise (evaporate) when com-
pared to the known rate of vaporisation of a standard material. 
The designated standard material is usually n-butyl acetate, with 
a vaporisation rate designated as I.0. The higher the number, the 
faster the evaporation rate.

FdA 
The FDA (Food and Drugs Administration) ensures that all ingre-
dients used in foods are safe, and that food is free of contaminants 
such as disease-causing organisms, chemicals, or other harmful 
substances. The FDA reviews the results of laboratory, animal and 
human clinical testing conducted by companies to determine if the 
product they wish to place on the market is safe and effective. The 
FDA does not develop or test products itself, nor issue approvals.

FilM STrENGTH
The measurement of lubricant’s ability to keep an unbroken film 
during operation (load) conditions.

FlASH PoiNT
The lowest temperature at which the vapors of a solvent will flash 
(ignite) under specific test conditions.

GAlliNG
The process by which metal components "cold weld" and seize. 
When two metals are brought together under pressure, the action 
of forcing the surfaces together, can cause the contacting faces to 
begin to combine at an atomic level, fusing the pieces together. 
Where stainless steel or aluminium alloys are used, the friction 
can scour off the thin, non-reactive protective oxide layer, exposing 
clean reactive material - allowing atomic fusing to occur. Galling 
can be prevented by the use of a lubricant, such as bearing grease, 
however, grease needs to be "worked" before full lubrication is 

achieved, therefore a running-in paste should be used to prevent 
galling in this start-up period.

GAlVANiC CorroSioN
Is an electrochemical process which occurs when two metals with 
differing electrical potentials are in contact with each other in the 
presence of an electrolytic solution (such as rain water).

GAlVANiSiNG 
Galvanising is the process by which clean, degreased ferrous metal 
(i.e. steel) has a layer of zinc applied to its surface using extreme 
heat to form an inseparable alloy at the point where the two layers 
are fused. Zinc will be corroded in preference to the ferrous sub-
strate thereby preventing structural corrosion. This type of coating 
is referred to as a ‘sacrificial coating’.

iSo 9001
Internationally recognised Quality Management system standard, 
indicating our commitment to quality and continuous improve-
ment. The standard has been developed to provide a framework 
around which a quality management system can effectively be 
implemented.

KB VAluE
The Kauri Butanol (KB) value is a measure of the relative solvent 
power of a hydrocarbon liquid. The higher the KB value, the more 
powerful the solvent.

ModuluS
Where two substrates/surfaces are bonded together with either 
an adhesive or sealant, they are often subject to forces which could, 
with enough pressure, result in the bond failing. Modulus is mea-
sured in Pascal’s. Low modulus means the bond is more flexible and 
has more ‘give’ in it, i.e. good for expansion joints. High modulus 
means that the bond is stiffer and less flexible.

Mro
Abbreviation for the term “Maintenance, Repair, and Overhaul”. 
Typically associated with the service and repair sectors, including 
plant and site maintenance / engineering.

NlGi GrAdE
A widely used classification for lubricating greases established by 
the National Lubricating Grease Institute and a reference to the 
measure of the consistency of a particular grease. The most com-
mon consistency number is #2. Softer grades, especially #0 and #1, 
are often used for improved low-temperature service. High con-
sistency numbers, #3 through #6 are used for certain high-speed 
bearings where leakage and sealing are particular concerns. The 
higher the number, the more viscous the grease.

NSF EXPlAiNEd
See page 4.

oZoNE dEPlETErS
Halogen-containing substances known to reduce the protective 
effects of the stratospheric ozone layer.  Aerosols manufactured 
within Europe have been free of ozone depleting substances for 
many years.

pH
A scale ranging from 0 to 14 used to measure acidity and alkalinity. 
The lower the number the more acidic; the higher the number, the 
more alkaline; 7 is neutral.

PoTABlE WATEr
Water of sufficient quality to serve as drinking water is called 
potable water whether it is used as such or not. Although most 
fresh water sources are drinkable by humans, they can be a disease 
vector or cause long-term health problems if they do not meet 
certain water quality guidelines.

Pour PoiNT (PP)
The lowest temperature at which a fluid still can be pumped.

PTFE
PTFE is the abbreviation for polytetrafluoroethylene. PTFE appears 
in the Guinness Book of Records as having the lowest coefficient 
of static and dynamic friction of any solid. This value, at 0.02, is 
equivalent to wet ice on wet ice, indicating its extreme anti-friction 
properties.

rEACH
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. REACh is 
an EU-wide reform of the regulatory environment in which chemi-
cals are used and will eventually replace and update many other 
pieces of chemical control legislation. The aim is to reduce the risks 
to human health and the environment through the methodical and 

accurate identification of the properties of chemical substances. 
Whilst there is no definitive list of ‘approved’ chemicals as yet, a 
series of deadlines will ensure that the highest volume and most 
harmful are evaluated first. REACh relies on end-user application 
information to be filtered up through the supply chain to establish 
accurate registration and evaluation. More information can be 
found at: www.hse.gov.uk/reach.

rAl
In 1925, the private sector and the German government founded 
the “Reichsausschuss für Lieferbedingungen” - RAL - (Committee 
of the German Reich for Terms and Conditions of Sale). RAL’s 
original task was to standardise precise technical terms of delivery 
and sale. The RAL color collection comprises over 200 colors 
with a four-digit numbering. The registers also include safety and 
signal colors and they comply with the requirements of the DIN 
standards (German Industrial Standards). The basic collection for 
matt color shades is the register RAL 840 HR while it is the RAL 
841 GL register for gloss colors. RAL 840 HR is the European-wide 
‘registered’ standard colors for the coatings industry.

rTV – rooM TEMPErATurE VulCANiSATioN
Vulcanisation refers to a specific curing process of rubber involving 
high heat and the addition of sulphur. It is a chemical process in 
which polymer molecules are linked to other polymer molecules 
resulting in springy rubber molecules which become cross-linked. 
This makes the material harder, much more durable and also more 
resistant to chemical attack. Vulcanisation which occurs without 
the need for heat and sulphur, usually by the addition of activating 
chemicals, is known as Room Temperature Vulcanisation as the 
rubber ‘cures’ at around 25°C.

SHEll 4-BAll WEld
An industry standard test which provides an indication of the load 
bearing capability of a lubricant. A steel ball is loaded and rotated 
against 3 fixed steel balls for 10 seconds. At the end of each 10 
second run, a further weight is loaded onto the balls, and the test 
re-run using fresh lubricant. The test is complete when the balls 
weld together. The weld point is the load at which this occurs. The 
higher the weld point, the greater the lubricity (lubricating ability) 
of the grease.

SurFACTANT
A descriptive term derived from ‘Surface Active Agent’, a spe-
cialised compound that is typically used to connect water soluble 
and water-insoluble chemical groups. Can be used to improve the 
emulsifying, foaming, dispersing and wetting properties of a product

THiXoTroPiC
A term used to describe fluids which are shear thinning. In essence, 
most thixotropic substances are gel-like, meaning that they retain 
their shape upon application, but when heated or subjected to 
shear stress, their shape will change and they will become thinner.  
The word comes from the Greek ‘thixis’ for touch and -tropy, from 
‘tropos’ meaning changeable.

uSdA
See page 4.

ViSCoSiTY
A term used to describe the resistance to flow or degree of ‘thick-
ness’ of a liquid, usually expressed in units of poise or stokes. The 
more viscous a product, the thicker its consistency.

ViSCoSiTY iNdEX (Vi)
Relationship of viscosity in function of temperature.

The information given in this publication is based on our experi-
ence and reports from customers. There are many factors outside 
our control and knowledge which affect the use and performance 
of our products and for which reason no warranty is given, express 
or implied. users should make their own tests to determine the 
applicability of such information or the suitability of any products 
for their own particular purposes. Statements concerning the use 
of the products described herein are not to be construed as recom-
mending the infringement of any patent and no liability for infringe-
ment arising out of any such use is to be assumed.


