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CRC Industries jest światowym dostawcą produktów chemicznych dla przemysłu, motoryzacji i 
elektroniki. Firma składa się z czterech oddziałów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych, Belgii, 
Wielkiej Brytanii i Australii. CRC Industries Europe posiada certyfikat ISO 9001.

Produkujemy i dostarczamy środki czyszczące, smary, produkty antykorozyjne, kleje, produkty dla 
spawalnictwa, dodatki, produkty dla przetwórstwa tworzyw i inne produkty specjalne na rynki Europy, 
Afryki i Środkowego Wschodu.

Gwarantujemy wysoką jakość produktów dzięki przestrzeganiu surowych norm
na wszystkich etapach badań, rozwoju i produkcji. Staramy się wychodzić naprzeciw dzisiejszym nawet 
najbardziej surowym standardom bezpieczeństwa. Ponadto CRC wdraża nowe produkty i udoskonala 
istniejące tak aby spełnić wymagania naszych klientów.

W celu uzyskania dokładnych informacji o produkcie, karty technicznej i karty bezpieczeństwa proszę 
odwiedzić naszą stronę internetową: 
www.crcind.com

“PRZEKONAJ SIĘ, ŻE CRC JEST DLA CIEBIE NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM!”

Wszystkie podane informacje oparte są na doświadczeniu serwisowym i/lub testach laboratoryjnych. 

Ze względu na różnorodność urządzeń i warunków oraz nieprzewidywalny czynnik ludzki zalecamy 

aby nasze produkty zostały przetestowane przed użyciem w warunkach, w których będą stosowane. 

Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze ale bez gwarancji wyrażonej lub domniemanej.

 
Uwaga: Oferta CRC jest zależna od kraju. Jest możliwe, że niektóre produkty zamieszczone w 
katalogu mogą nie być dostępne. Zdjęcia produktów nie są wiążące. Aktualny produkt może 
różnić się od zdjęcia z powodu zmiany jego wyglądu.
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MY CRC

Usługa oferowana użytkownikom końcowym i dystrybutorom 
produktów CRC jako sposób na automatyczną aktualizację kart 
technicznych (TDS) i kart charakterystyki (MSDS), zmniejszają-
cy obciążenie pracowników, którzy muszą pamiętać, planować 
i podejmować działania dla spełnienia tego wymogu BHP.

Za pomocą My CRC, użytkownik końcowy może zapewnić 
sobie 100% zgodności automatycznie, gdy nastąpi zmiana 
w kartach charakterystyki, czy to w wyniku zmian legislacyj-
nych, takich jak klasyfikacja zagrożenia lub też poprawek do 
prawa europejskiego. Zmiany te nie wpływają na wydajność 
lub dostępność produktu, ale w wysoce zorganizowanym 
przemyśle - zgodność danych jest niezbędna w celu uniknięcia 
zarzutów. Wprowadzane rozporządzenie REACH będzie doty-
czyć wszystkich przetwórców, dystrybutorów i użytkowników 
substancji chemicznych w całej Europie, jednak wielu ludzi nie 
wie, co ono oznacza. Korzystanie z My CRC zapewnia, że   takie 
zmiany, które zostaną uwzględnione w karcie charakterystyki 
i karcie technicznej, zostaną wysłane automatycznie wraz z 
aktualizacjami.

Oferowany za pośrednictwem strony internetowej CRC 
(www.crcind.com) prosty proces rejestracji, zapewnia dostęp 
do pełnej gamy produktów CRC, umożliwiając wybór produk-
tów - otrzymujemy informacje o aktualizacji tylko interesujących 
nas produktów. 
System zapamiętuje wybór i automatycznie wysyła powiad-
omienie e-mail gdy nastąpi istotna zmiana karty technicznej lub 
charakterystyki, wybrane osoby są na bieżąco informowane 
o zmianach.

Wyjątkowa usługa, łatwa aktualizacja!
• 24/7 dostępność przez internet.
• Zapobiega potencjalnemu ‘zapomnieniu’ o sprawdzeniu 
aktualizacji.
• Oszczędność czasu i łatwość użycia.
• Zmiany legislacyjne są częste, czy zawsze wiesz kiedy
 są wprowadzane? Otrzymuj aktualizacje automatycznie  
 do skrzynki pocztowej.
• Wszystkie informacje przechowywane są bezpiecznie.

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA KART 
TECHNICZNYCH I CHARAKTERYSTYKI

MY CRC - INSTRUKCJA

1.  Wejdź na stronę www.crcind.com/crc.

2.  Kliknij logo My CRC.

3.  Wybierz skrót “New User”.

4.  Podaj dane firmy.

5.  Nazwa użytkownika i hasło zostaną przesłane na podany adres e-mail.

6.  Wprowadź otrzymaną nazwę użytkownika i hasło do My CRC.

7.  Po zalogowaniu wybierz kraj z rozwijanej listy znajdującej się na górze strony. 

Zostanie wyświetlona pełna lista produktów CRC - używając okienek wyboru po prawej 

stronie wybierz karty charakterystyki SDS oraz karty techniczne TDS.

8.  Potwierdź proszę twój wybór, My CRC na bieżąco zapamiętuje listę wybranych 

produktów.

9.  Po wybraniu wszystkich interesujących cię produktów po prostu zamknij 

przeglądarkę - wybór zostanie zapamiętany.

10. Jeśli wybór produktów wymaga modyfikacji, wystarczy zalogować się 

do My CRC i zmienić opcje aktualizacji (kliknij na logo My CRC 

aby zaktualizować preferencje e-mail).
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Propane/butane
propellant

Active product

CO2 propellant
Maximum 5%

Minimum 95%
Active product

PIKTOGRAMY

WIĘCEJ PRODUKTU, 
MNIEJ GAZU PĘDNEGO

Szanujemy środowisko, jeśli jest to technicznie możliwe, wypełniamy większość produktów gazem pędnym C02. 
Poza aspektem środowiskowym, nasi klienci otrzymują ± 35% więcej produktu w puszce.

ZAWÓR 360°
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AIR SENSOR CLEAN 
PRO

OXIDE CLEAN & 
PROTECT PRO

PRECISION  
CLEANER PRO

GDI VALVE  
CLEANER

GASKET  
REMOVER PRO

BRAKLEEN PRO

AIRCO CLEANER 
PRO

POWER CLEAN PRO

CARB & EGR 
CLEANER PRO

PRECYZYJNE

Przepływomierz 
powietrza Styki elektryczne Elementy elektroniczne

ZMYWACZE

MOCNE

Silnie penetrujący Zawory dolotoweZmywacz do hamulców

Klimatyzacja

Szybkoschnący

Silniki benzynowe 
i diesla
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WIPES PRO

SUPER 
HANDCLEANER

TEXTILE  
CLEAN PRO

TIRE  
SHINE PRO

COCKPIT  
SHINE PRO

GLASS  
CLEAN PRO

COCKPIT  
MATT PRO

MOTOR 
CLEAN PRO

DO MYCIA RĄK
PASTA

CHUSTECZKI

Uniwersalne

Do mycia rąk

KOSMETYKI SAMOCHODOWE

Opony Pianka do 
tapicerki

Kokpit 
błyszczący

Pianka do 
szyb

Kokpit 
matowy

Mycie silnika

ZMYWACZE
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Ref. 32694 Ref. 32719 Ref. 32725

KONSERWACJA UKŁADU HAMULCOWEGO
NR. 1

CZYSZCZENIE SMAROWANIE OCHRONA
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Ref. OPAKOWANIE

32694 Aerozol 500 ml
32787 Kanister 5 L
32758 Beczka 20 L
32788 Beczka 60 L
32789 Beczka 200 L

Ref. OPAKOWANIE

32747 Aerozol 400 ml

Ref. OPAKOWANIE

32698 Aerozol 500 ml
32790 Kanister 5 L
32791 Beczka 20 L

ZMYWACZE - MOCNE

CRC BRAKLEEN PRO
Mocny, szybkoschnący zmywacz do hamulców.

Właściwości:
• Wiele aktywnych składników
• Skutecznie usuwa płyny hamulcowe, smary i oleje
• Ogranicza piszczenie tarcz hamulcowych
• Bezpieczny dla wszystkich powierzchni metalowych, nie plami

Korzyści:
• Czyści do 40 tarcz hamulcowych
• Szybkie odparowywanie i duża siła czyszcząca skracają czas pracy
• Przyjemny cytrusowy zapach
• Ułatwiający pracę zawór aerozolu z technologią 360°

CRC POWER CLEAN PRO
Zmywacz rozpuszczalnikowy i odtłuszczacz dla serwisu i napraw.

Właściwości:
• Szybkoschnący i mocny zmywacz
• Szybko penetruje i przenika brud i osady
• Szybko odparowuje

Korzyści:
• Szybko rozpuszcza smary, oleje, smołę i kleje
• Nie pozostawia osadów
• Bezpieczny dla większości plastików i gumy
• Łatwy w użyciu aerozolowy rozpylacz z cynglem
• Zawór aerozolu z technologią 360°

CRC GASKET REMOVER PRO
Mieszanina silnych rozpuszczalników, opracowana dla szybkiego usuwania uszczelek, klejów i uszczelniaczy.

Właściwości:
• Wysoce skuteczny, opracowany specjalnie do usuwania uszczelnień i zapieczonych klejów
• Łatwe usuwanie wypełniających klejów, spoiw i uszczelniaczy
• Silne właściwości penetracyjne
• Nie zawiera kwasów i zasad

Korzyści:
• Szybkie i delikatne usuwanie bez zarysowania powierzchni
• Przywiera do pionowych powierzchni
• Nie uszkadza powierzchni metalowych
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ZMYWACZE - MOCNE

Ref. OPAKOWANIE

32548 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32743 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32744 Aerozol 500 ml

CRC GDI VALVE CLEANER
Rozpuszcza zapieczone nagary, zwiększa moc i redukuje nierównomierną pracę silnika na biegu jałowym.

Właściwości:
• Skutecznie usuwa osady z zaworów dolotowych silników GDI (benzynowe z bezpośrednim 

wtryskiem paliwa)
• Zmywa nagary gromadzące się na tylnej powierzchni zaworów dolotowych powietrza
• Rozpuszcza i usuwa osady ze wszystkich typów silników benzynowych
• 150 razy bardziej stężony niż wysokiej klasy dodatki do paliwa

Korzyści:
• Zwiększa moc i moment obrotowy
• Redukuje emisję i obniża zużycie paliwa
• Bez potrzeby demontażu silnika
• Bezpieczny dla turbin i chłodnic doładowania
• Stabilizuje obroty na biegu jałowym

CRC AIRCO CLEANER PRO
Czyści system klimatyzacji w optymalny sposób dzięki swojej unikalnej formule piany.

Właściwości:
• Wyjątkowo skuteczna pianka czyszcząca do systemów klimatyzacji
• Czyszczenie bez demontażu systemu klimatyzacji
• Pozostawia odświeżający zapach

Korzyści:
• Czyści parownik i przewody układu klimatyzacji ze wszystkich zanieczyszczeń 

(bakterie, grzyby,...)
• Aerozol wyposażony w długi wężyk
• Szybki i łatwy w użyciu

CRC CARB & EGR CLEANER PRO
Mieszanina silnych rozpuszczalników do usuwania nagarów, zwęgleń i innych osadów z gaźników, zaworów EGR, PCV i przepustnic 
w silnikach spalinowych.

Właściwości:
• Mieszanina aktywnych składników o wysokiej sile rozpuszczania
• Czyści gaźnik i system dozowania paliwa
• Kompatybilny zarówno z silnikami benzynowymi jak i diesla
• Rozpuszcza nagary i żywice

Korzyści:
• Szybko i skutecznie czyści bez demontażu
• Redukuje zużycie paliwa
• Silnik pracuje płynniej
• Ułatwiający pracę zawór aerozolu z technologią 360°



150X
MORE CONCENTRATED THAN 

PREMIUM FUEL ADDITIVES

100%
OF GAS-POWERED ENGINES CAN 

NOW BE TREATED 
WITHOUT TOP ENGINE

DISASSEMBLY

PROVEN TO REMOVE UP TO

46%
OF CARBON DEPOSITS IN 

THE FIRST HOUR AFTER USE
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GDI VALVE CLEANER
WYJĄTKOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO 
ZAWORÓW DOLOTOWYCH POWIETRZA

WWW.CRCIND.COM

150X
BARDZIEJ STĘŻONY NIŻ WYSOKIEJ 

KLASY DODATKI DO PALIWA

100%
SILNIKÓW BENZYNOWYCH

MOŻNA OCZYŚCIĆ 
BEZ DEMONTAŻU SILNIKA

POTWIERDZONE USUWANIE DO

46%
ZWĘGLONYCH OSADÓW 

W CIĄGU PIERWSZEJ GODZINY

POPRZED
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Ref. OPAKOWANIE

32712 Aerozol 250 ml

Ref. OPAKOWANIE

32738 Aerozol 250 ml

Ref. OPAKOWANIE

32710 Aerozol 250 ml

ZMYWACZE - PRECYZYJNE

CRC AIR SENSOR CLEAN PRO
Poprawia działanie i przywraca skuteczność i wiarygodność przepływomierza powietrza stosowanego w nowoczesnych silnikach.

Właściwości:
• Wysokiej czystości rozpuszczalnik do czyszczenia czujników typu gorąca płytka lub gorący drucik
• Szybkoschnący
• Usuwa zanieczyszczenia z czujników przepływomierzy powietrza
• Do silników diesla i benzynowych

Korzyści:
• Usprawnia działanie układu wtryskowego
• Całkowicie odparowuje, nie pozostawia osadów

CRC OXIDE CLEAN & PROTECT PRO
Olej do czyszczenia styków, który może być użyty do przywrócenia przewodnictwa skorodowanych styków elektrycznych.

Właściwości:
• Czyści skorodowane styki
• Usuwa korozję i zmywa zanieczyszczenia z powierzchni
• Może być użyty do czyszczenia wszystkich wtyków i gniazd elektronicznych

Korzyści:
• Pomaga utrzymać czystość i sprawność urządzeń elektrycznych
• Pozostawia gładką powierzchnię styku z odrobiną smaru o niskim napięciu 

powierzchniowym
• Przedłuża żywotność urządzeń

CRC PRECISION CLEANER PRO
Poprawia wydajność i niezawodność urządzeń elektronicznych / elektrycznych poprzez szybkie i skuteczne czyszczenie styków i 
komponentów.

Właściwości:
• Szybkoschnący środek czyszczący do komponentów elektronicznych
• Usuwa oleje, brud i smary z płytek drukowanych, przekaźników i przełączników
• Poprawia wydajność i niezawodność urządzeń elektronicznych

Korzyści:
• Odparowuje szybko i całkowicie
• Nie pozostawia osadów
• Zapobiega awariom
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Ref. OPAKOWANIE

32724 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32737 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32728 Aerozol 500 ml

CRC COCKPIT SHINE PRO
Tworzy barierę ochronną przed blaknięciem koloru i utwardzaniem powodowanym przenikaniem ozonu, promieniowaniem UV 
i tlenem.

Właściwości:
• Czyści i chroni plastiki i gumę
• Nabłyszcza kokpity, zderzaki i spoilery
• Pozostawia odświeżający zapach
• Nadaje jedwabisty połysk

Korzyści:
• Tworzy przezroczystą, połyskującą, świeżą powłokę wypierającą wilgoć
• Pozostawia barierę chroniącą przed blaknięciem koloru i twardnieniem
• Wnętrze wygląda „jak nowe” 

CRC COCKPIT MATT PRO
Odnawia wnętrza samochodów, pozostawiając świeży pomarańczowy zapach. Czyści i odświeża plastiki, gumy i drewno (kokpity, 
winyl, imitacje skóry).

Właściwości:
• Czyści i odnawia deski rozdzielcze i wnętrza samochodów
• Pozostawia odświeżający zapach
• Nie zawiera silikonu
• Daje matowy efekt

Korzyści:
• Przywraca matowy wygląd wszystkim elementom wykończenia wnętrza
• Czysty, suchy i nie oleisty

CRC TIRE SHINE PRO
Pianka do opon. Usuwa plamy i maskuje zarysowania na powierzchni opon, dzięki czemu opony ponownie wyglądają jak nowe.

Właściwości:
• Czyści, konserwuje i zabezpiecza
• Usuwa plamy i zarysowania
• Chroni przed przebarwieniami i utlenianiem

Korzyści:
• Bezpieczny dla gumy i felg
• Pozostawia neutralną powłokę która chroni przed zabrudzeniem
• Opony wyglądają jak nowe
• Prosty i skuteczny w użyciu
• Natryskiwanie: Bez mycia lub wycierania

KOSMETYKI SAMOCHODOWE
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Ref. OPAKOWANIE

32726 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32739 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32730 Aerozol 500 ml

CRC TEXTILE CLEAN PRO
Czyści tapicerkę, dywaniki, tkaniny, winyl i skórę we wnętrzu samochodu.

Właściwości:
• Mocna, szybko działająca pianka czyszcząca;  szybko penetruje
• Czyści tapicerkę, dywaniki, tkaniny, winyl i skórę
• Usuwa uporczywe plamy
• Bezpieczna dla wszystkich powierzchni

Korzyści:
• Zapewnia w całym wnętrzu samochodu poczucie czystości i świeżości
• Usuwa nieprzyjemne zapachy
• Może być stosowany w samochodach osobowych, autobusach, ciężarówkach,...

CRC GLASS CLEAN PRO
Usuwa zanieczyszczenia drogowe, smary, odciski palców, osady dymu, zgniecione owady i inne pozostałości z powierzchni szkła.

Właściwości:
• Doskonała mieszanina środków powierzchniowo czynnych, dodatków i rozpuszczalników
• Wysoce skuteczna pianka czyszcząca
• Biodegradowalna

Korzyści:
• Usuwa tłuste ślady, brud, zgniecione owady, osady dymu i odciski palców
• Czyści szkło bez pozostawiania osadów
• Przyjazna dla środowiska 

CRC MOTOR CLEAN PRO
Super mocny środek do mycia silników.

Właściwości:
• Usuwa smołę, oleje i smary z zewnętrznej powierzchni silnika
• Zmywa sól drogową
• Czyści i odtłuszcza wszystkie silniki

Korzyści:
• Łatwy w użyciu aerozolowy pojemnik z cynglem
• Czysty silnik mniej się nagrzewa i pracuje wydajniej

KOSMETYKI SAMOCHODOWE
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Ref. OPAKOWANIE

30675 Tuba 150 ml
30676 Pojemnik 2,5L

Ref. OPAKOWANIE

32750 Wiaderko 100 szt.

ZMYWACZE - MYCIE RĄK

CRC SUPER HANDCLEANER
Pasta do mycia bardzo brudnych rąk.

Właściwości:
• Zawiera łagodne rozpuszczalniki i biodegradowalne środki powierzchniowo czynne
• Zawiera również drobiny ścierne pochodzenia naturalnego
• Bardzo skutecznie usuwa smary, zwęglenia i najbardziej uporczywe zabrudzenia

CRC WIPES PRO 

Właściwości:
• Super chłonne chusteczki
• Czyszczą i osuszają jednocześnie
• Skutecznie usuwają oleje, smary i kleje
• Doskonałe do rąk, narzędzi i części

Korzyści:
• Środek czyszczący i ręcznik razem w jednej wygodnej chusteczce
• Przyjazne dla użytkownika i środowiska
• Uniwersalne, odpowiednie do wielu zastosowań
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5-56 PRO SILICONE PROROST  
FLASH PRO

POWER  
LUBE PRO

MULTILUBE PRO

HD  
VASELINE PRO

CHAIN  
LUBE PRO

RUST  
OFF PRO

OLEJE

Uniwersalny Do metali

Wszystkie łańcuchy 
+PTFE

Olej penetrujący 
+MoS2

Efekt zamrażania Niebieski przejrzysty Bezpieczny dla plastików

Powłoka ochronna

SMARY
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CERAMIC  
PASTE PRO

SILICONE  
GREASE PRO

MULTI GREASE

BRAKLUBE  
PLUS PRO

COPPER 
PASTE PRO

COPPER PASTE 
PLUS PRO

WHITE  
GREASE PRO

SUPER  
ADHESIVE GREASE

BRAKLUBE PRO

HIGH  
TEMP GREASE

SUPER LONGTERM 
GREASE +MOS2

PASTY

SMARY PLASTYCZNE

Na bazie silikonowej

Uniwersalny

Bez metali

Ekstremalne obciążenia 
+PTFE

Przyczepność

Na bazie metalowej Na bazie metalowej

Wysoka temperatura

Duże obciążenia

Smar do  
elementów hamulców

Smar do  
elementów hamulców

SMARY



5-56 PRO

20
WWW.CRCIND.COM

PROFESJONALNY ZESTAW NARZĘDZI W PUSZCE!
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Ref. OPAKOWANIE

32734 Aerozol 500 ml
32793 Kanister 5 L
32794 Beczka 20 L
32795 Beczka 200 L

Ref. OPAKOWANIE

32720 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32697 Aerozol 500 ml

SMARY - OLEJE

CRC 5-56 PRO
Wypiera wilgoć, uruchamia mokre silniki, zabezpiecza przed awariami elektrycznymi. Smaruje, luzuje zapieczone lub skorodowane 
mechanizmy.

Właściwości:
• Usuwa oleje, brud i smary
• Penetruje rdzę i korozję
• Wypiera wilgoć
• Czyści i zabezpiecza
• Smaruje zawiasy, dźwignie i koła, likwiduje piszczenie

Korzyści:
• Bardzo wysoka zdolność penetracji
• Pozostawia cienką powłokę, która chroni metale przed korozją
• Skutecznie wypiera wodę
• Obniża tarcie
• Uwalnia połączenia gwintowane

CRC ROST FLASH PRO
Olej penetrujący z efektem szoku termicznego.

Właściwości:
• Zamraża i powoduje pękanie rdzy
• Olej penetrujący o własnościach kapilarnych
• Uwalnia wszelkiego rodzaju połączenia gwintowane
• Nie zawiera silikonów ani kwasów
• Obniża temperaturę do -40°C

Korzyści:
• Powoduje pękanie rdzy
• Głęboko penetruje rdzę
• Szybko i skutecznie uwalnia połączenie
• Bezpieczny dla gum, plastików i powłok

CRC MULTILUBE PRO
Przezroczysty smar wielofunkcyjny o tymczasowo niebieskim kolorze przeznaczony do ogólnego użycia w warsztatach samochodowych. 

Właściwości:
• Przezroczysty smar wielofunkcyjny
• Nie ścieka z powierzchni
• Tymczasowy niebieski kolor ułatwia kontrolę pokrycia
• Odporny na duże obciążenia i wodę
• Szeroki zakres temperatury pracy, do +200°C

Korzyści:
• Długotrwałe smarowanie
• Silne przywieranie do powierzchni
• Łatwe smarowanie
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Ref. OPAKOWANIE

32695 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32691 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32721 Aerozol 500 ml

CRC SILICONE PRO
Odnawia i chroni plastiki i gumę. Zapobiega skrzypieniu plastikowych połączeń.

Właściwości:
• Pozostawia bezbarwną, czystą powłokę smarną
• Zapobiega twardnieniu i przemarzaniu gumy
• Bezpieczny dla większości podłoży
• Szeroki zakres temperatury pracy, do +200°C
• Znakomite smarowanie pomiędzy powierzchniami z różnych materiałów

Korzyści:
• Smaruje, pielęgnuje i chroni
• Odnawia plastiki i gumę
• Zapobiega przywieraniu gumy

CRC POWER LUBE PRO
Wysokowydajny smar zawierający odpowiednio dobrany pakiet dodatków z PTFE, aby zapewnić długotrwałą ochronę przed 
tarciem, zużyciem i korozją.

Właściwości:
• Wysokowydajny smar z PTFE
• Smar przenoszący ekstremalne obciążenia
• Penetruje i wypiera wilgoć, pozostawia powłokę ochronną

Korzyści:
• Długotrwałe smarowanie
• Odporność na ekstremalne obciążenia
• Obniżenie tarcia i zużycia
• Ochrona przed rdzą i korozją

SMARY - OLEJE

CRC CHAIN LUBE PRO
Smar o dużej przyczepności, który wnika głęboko do sworzni i tulei łańcucha, następnie tworzy trwałą powłokę smarną o dużej 
przyczepności.

Właściwości:
• Doskonały do smarowania łańcuchów
• Zawiera znakomitej jakości dodatki
• Wypiera wodę i jest wysoce odporny na zmywanie wodą
• Bezpieczny dla o-ringów
• Nie przyciąga brudu, piasku i pyłu

Korzyści:
• Penetruje ogniwa łańcucha i pozostawia powłokę ochronną
• Nie ścieka i nie odpryskuje
• Nanoszony jak olej, gęstnieje jak smar
• Nieszkodliwy dla większości podłoży
• Doskonała ochrona przed korozją
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Ref. OPAKOWANIE

32731 Aerozol 500 ml
32781 Beczka 5L
32782 Beczka 20L

Ref. OPAKOWANIE

32713 Aerozol 250 ml

SMARY - OLEJE

CRC RUST OFF PRO
Bezkompromisowy olej penetrujący, który atakuje rdzę i korozję, penetruje tlenki i brud uwalniając skorodowane złącza i elementy 
mechaniczne.

Właściwości:
• Szybko działający olej penetrujący i smarny
• Zmniejsza tarcie
• Zawiera dodatek MoS2

Korzyści:
• Głęboko penetruje rdzę
• Szybko uwalnia zablokowane części
• Chroni przed korozją

CRC HD VASELINE PRO
Na bazie czystej białej wazeliny i oleju parafinowego, w temperaturze pokojowej utwardza się do konsystencji pasty.

Właściwości:
• Czysta biała wazelina do zabezpieczania klem akumulatora i styków elektrycznych
• Pozostawia grubą powłokę ochronną w postaci pasty
• Chroni przed uszkodzeniami powodowanymi przez kwas

Korzyści:
• Chroni przed utlenianiem i korozją
• Wypiera wodę
• Wydłuża żywotność akumulatorów
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Ref. OPAKOWANIE

32722 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

30570 Tuba 100 ml
30572 Kartusz 400 g
30573 Puszka 1 kg

Ref. OPAKOWANIE

32742 Aerozol 500 ml

SMARY - PLASTYCZNE

CRC WHITE GREASE PRO
Zapewnia długotrwałe smarowanie wszystkich ruchomych części. Zmniejsza tarcie i zużycie.

Właściwości:
• Uniwersalny smar plastyczny z dodatkiem PTFE
• Odporny na wodę
• Nie spływa z pionowej powierzchni
• Chroni przed korozją

Korzyści:
• Zmniejsza tarcie i zużycie
• Pozostawia widoczną, białą powłokę odporną na wodę
• Natryskiwany jak olej, przekształca się w smar plastyczny

CRC HIGH TEMP GREASE
Smar litowy kompleksowy z dodatkami EP.

Właściwości:
• Wodoodporny 
• Przenosi duże ociążenia 
• Wysoce odporny termicznie

Korzyści:
• Długotrwałe smarowanie
• Dobre właściwości uszczelniające przed pyłem i wodą
• Ochrona przed korozją

CRC SILICONE GREASE PRO
Smar do zaworów i elastomerów. 

Właściwości:
• Uszczelnia i chroni elementy z gumy i tworzyw sztucznych
• Zabezpiecza uszczelki i przewody 
• Chroni części metalowe przed korozją

Korzyści:
• Doskonałe właściwości antyadhezyjne
• Szeroki zakres temperatur pracy, aż do +200°C
• Znakomite smarowanie szyberdachów
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Ref. OPAKOWANIE

30585 Tuba 100 ml
30587 Kartusz 400 g
30589 Puszka 1 kg

Ref. OPAKOWANIE

30565 Tuba 100 ml
30576 Kartusz 400 g
30578 Puszka 1 kg

Ref. OPAKOWANIE

30566 Tuba 100 ml
30567 Kartusz 400 g
30568 Puszka 1 kg
30569 Wiadro 5 kg

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Smar litowy EP o wysokiej przyczepności.

Właściwości:
• Wodoodporny
• Redukuje tarcie i zużycie
• Chroni przed rdzą i korozją

Korzyści:
• Zabezpiecza urządzenia przed brudem oraz zimną i gorącą wodą
• Wydłuża żywotność części i narzędzi
• Bezpieczny dla wszystkich metali oraz typowych materiałów uszczelniających

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS2
Czarny smar litowy z dodatkiem MoS2 odporny na duże obciążenia.

Właściwości:
• Dobra odporność na utlenianie 
• Odporność na duże obciążenia
• Doskonała penetracja 

Korzyści:
• Odporność na wodę do temperatury 90°C 
• Dobra ochrona przed korozją
• Tworzy trwałą powłokę smarną 

CRC MULTI GREASE
Uniwersalny smar litowy do ogólnego smarowania maszyn.

Właściwości:
• Dobra odporność na utlenianie
• Doskonała penetracja
• Odporność na duże obciążenia

Korzyści:
• Dobra ochrona przed korozją 
• Odporność na wodę do temperatury 90°C 
• Uniwersalne zastosowanie

SMARY - PLASTYCZNE
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Ref. OPAKOWANIE

30344 Tuba 100 g
32711 Aerozol 250 ml
32322 Puszka 500 g

Ref. OPAKOWANIE

10690 Tuba 100 ml
32725 Aerozol 250 ml - COPPER PASTE PRO
32756 Aerozol 200 ml - COPPER PASTE PLUS PRO
10699 Puszka 500 g

32815 OPAKOWANIE

32815 Tuba 100 ml
32719 Aerozol 250 ml - BRAKLUBE PRO
32714 Aerozol 200 ml - BRAKLUBE PLUS PRO
32816 Puszka 1 kg

CRC CERAMIC PASTE PRO
Uniwersalna, ceramiczna pasta montażowa do zabezpieczania przed zatarciem. Nie powoduje korozji galwanicznej i chroni przed 
zapieczeniem.

Właściwości:
• Uniwersalna pasta wysokotemperaturowa z dodatkiem drobnego pyłu ceramicznego
• Nie zawiera metali
• Doskonała wodoodporność
• Chroni przed zatarciem i zapieczeniem

Korzyści:
• Temperatura pracy od -40°C do +1400°C
• Odpowiednia dla aluminium i stali nierdzewnej

CRC COPPER PASTE PRO
Wysokotemperaturowe, antyzatarciowe smarowanie. Chroni przed frettingiem, zatarciem i korozją.

Właściwości:
• Pasta wysokotemperaturowa z drobnym pyłem miedzianym
• Zapobiega przenoszeniu drgań
• Uniemożliwia kontakt metalu z metalem
• Wysoka przyczepność i wodoodporność
• Nie spływa z pionowych powierzchni

Korzyści:
• Temperatura pracy od -30°C do +1100°C
• Chroni przed zespawaniem i zatarciem
• Zabezpiecza przed korozją

CRC BRAKLUBE PRO & CRC BRAKLUBE PLUS PRO
Utrzymuje ruchomość krytycznych części hamulcowych dla optymalnej skuteczności hamowania.

Właściwości:
• Specjalny smar bez metalu przeznaczony do części hamulcowych
• Odporny na wysoką temperaturę do + 240°C
• Chroni przed korozją
• Także do części aluminiowych
• Nie wycieka z zaciskowych i bębnowych systemów hamulcowych

Korzyści:
• Nie spływa i nie skapuje
• Odporny na wodę i wysoką temperaturę
• Utrzymuje ruchomość krytycznych części i zapewnia pełną pracę hamulców
• Doskonały do aluminiowych zacisków hamulcowych

SMARY - PASTY
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Ref. OPAKOWANIE

32699 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32748 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32723 Aerozol 500 ml

PRODUKTY SPECJALNE

CRC MOTOR STARTER PRO
Profesjonalnym środek ułatwiający rozruch silnika.

Właściwości:
• Zapewnia szybki, oszczędny rozruch wszystkich silników wysokoprężnych i benzynowych
• Unikalny efekt samosmarujący
• Dla wszystkich silników spalinowych
• Pomaga przy bardzo niskich temperaturach oraz po dłuższym okresie przestoju

Korzyści:
• Szybki i niezawodny zimny rozruch
• Ogranicza zużycie silnika i chroni akumulator
• Uniwersalne zastosowanie

CRC LEAKFINDER PRO
Szybko i skutecznie wykrywa i lokalizuje wycieki gazu i utratę ciśnienia w rurociągach, instalacjach ciśnieniowych itp.   
tworząc widoczną pianę w miejscu wycieku.

Właściwości:
• Wykrywa wycieki gazu i nieszczelności instalacji pod ciśnieniem
• Spełnia wymagania normy DIN EN 14291
• Wykrywacz nieszczelności na bazie wodnej
• Posiada certyfikat DVGW numer testu NG 5170AS0069

Korzyści:
• Wiarygodne wykrywanie nieszczelności
• Nietoksyczny
• Jakość zapewniana poprzez regularne monitorowanie przez laboratoria badawcze 

DVGW

CRC UNDERBODY COATING PRO
Gwarantuje optymalną ochronę przed korozją i maksymalny efekt tłumienia hałasu.

Właściwości:
• Powłoka na bazie bitumów klasy premium
• Elastyczna, gruba powłoka zabezpieczająca (do 400µm)
• Wyjątkowa, nie spływająca formuła

Korzyści:
• Chroni przed uderzeniami drobnych kamieni i korozją
• Odporna na ścieranie i izolująca dźwięki
• Czyste i łatwe nakładanie do góry
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Ref. OPAKOWANIE

32736 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32746 Aerozol 200 ml

Ref. OPAKOWANIE

32745 Aerozol 250 ml

PRODUKTY SPECJALNE

CRC ELECTRO COOL PRO
Zamrażacz na bazie płynnego gazu pod dużym ciśnieniem.

Właściwości:
• Lokalizacja uszkodzeń termicznych w urządzeniach elektronicznych
• Umożliwia lokalizowanie przerwanych połączeń
• Chroni wrażliwe na ciepło części podczas lutowania

Korzyści:
• Szybkie zmiany temperatury mogą być użyte do wykrywania uszkodzeń  

termo-reagujących części
• Bardzo szybko odparowuje
• Nie pozostawia osadów

CRC BELT GRIP PRO
Zapobiega poślizgowi wszystkich typów pasów.

Właściwości:
• Wyjątkowe właściwości klejące
• Zwiększa przenoszenie mocy
• Dla wszystkich typów pasów bez zębów

Korzyści:
• Eliminuje poślizg i piszczenie pasów
• Zwiększa przyczepność
• Wydłuża żywotność

CRC FLEX SEAL PRO
Zastępuje wstępnie uformowane uszczelki lub oryginalne uszczelki FIP (Form In Place) na kołnierzach z szeroką tolerancją lub 
dużymi różnicami w rozszerzalności cieplnej.

Właściwości:
• Uszczelniacz na bazie silikonu
• Wysoka lepkość i tiksotropia
• Doskonała przyczepność
• Dobra wytrzymałość termiczna do +250°C

Korzyści:
• Bardzo dobra elastyczność dla wszystkich giętkich połaczeń
• Możliwość nakładania na pionowe i sufitowe powierzchnie
• Odporny na drgania i rozszerzanie termiczne
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Ref. OPAKOWANIE

32740 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32741 Aerozol 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

32735 Aerozol 500 ml

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

CRC ALU HITEMP PRO
Zaprojektowany, aby tworzył trwałą twardą powłokę wykończeniową, która nie spala się, nie pęka i nie łuszczy w wysokich 
temperaturach.

Właściwości:
• Farba ochronna o wyglądzie aluminium
• Szybkoschnąca
• Odporna na temperaturę do +600°C
• Na bazie silikonowej

Korzyści:
• Doskonałe własności kryjące
• Tworzy twardą i wytrzymałą powłokę
• Przeznaczona dla układów wydechowych i spalania
• Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

CRC ZINC PRO
Wyjątkowa kombinacja proszku cynkowego i żywic, sporządzona tak, aby tworzyła wysokiej jakości powłokę bogatą w cynk, która 
aktywnie chroni przed korozją dzięki swoim właściwościom galvanicznym.

Właściwości:
• Długotrwała ochrona przed rdzą i korozją
• Aktywna ochrona katodowa
• Matowe wykończenie

Korzyści:
• Cynk o czystości 98%
• Odporna na zarysowania, gięcie i spawanie punktowe
• Opracowany jako powłoka wierzchnia, a nawet podkład

CRC ZINC PRIMER PRO
Zwalcza rdzę i daje trwalszą odporność na korozję powłok wykończeniowych w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Właściwości:
• Podkład na bazie fosforanu cynku do zabezpieczania przed korozją
• Chroni przed rdzą
• Szybkoschnący
• Jasnoszary kolor

Korzyści:
• Lepsza przyczepność powłoki wykończeniowej
• Niskie wchłanianie powłoki wykończeniowej
• Malowalny nawet jasnymi powłokami wykończeniowymi
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Ref. OPAKOWANIE

32696 Aerozol 500 ml

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

CRC GALVA BRITE PRO
Kombinacja proszków cynkowego i aluminium, żywic i dodatków, dobranych tak, aby tworzyły elastyczną powłokę ochronną o 
jasnym, błyszczącym wyglądzie.

Właściwości:
• Ochronna powłoka wykończeniowa o błyszczącym wyglądzie aluminium 
• Chroni przed korozją
• Wyjątkowa formuła na bazie proszków cynku i aluminium
• Szybkoschnąca

Korzyści:
• Znakomita przyczepność do podłoża
• Odporna na rdzewienie, łuszczenie i blaknięcie
• Elastyczna i twarda powłoka wykończeniowa
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Ref. OPAKOWANIE

32576 Kanister 1L

Ref. OPAKOWANIE

32577 Kanister 1L

Ref. OPAKOWANIE

32579 Kanister 1L

Ref. OPAKOWANIE

32609 Kanister 1L

CRC FUEL STABILIZER
Spowalnia i redukuje powstawanie żywic i nadtlenków podczas przechowywania oleju napędowego i benzyny. 

Właściwości:
• Zapobiega pogarszaniu się parametrów paliwa
• Chroni system paliwowy
• Spowalnia i redukuje powstawanie żywic oraz utlenianie podczas 

przechowywania

Korzyści:
• Brak problemów zimą
• Do wszystkich typów silników, 2-suwowych i 4-suwowych
• Odpowiedni dla oleju napędowego i benzyny

CRC DIESEL SYSTEM CLEANER
Zapobiega zanieczyszczeniu wtryskiwacza w wyniku czego poprawia osiągi silnika i przyspieszenie. 

Właściwości:
• Czyści wtryskiwacze i cały system paliwowy w silnikach diesla
• Usuwa osady ze świec zapłonowych, zaworów wtryskowych i dolotowych

Korzyści:
• Zapobiega zanieczyszczeniu wtryskiwaczy
• Zwiększa wydajność silnika, eliminuje problemy z uruchomieniem i 

nierówną pracą silnika
• Optymalizuje wydajność samochodu

CRC MOTOR FLUSH
Usuwa szlam, nagary, żywice i rdzę z wewnętrznych części silnika (benzynowych i diesla).

Właściwości:
• Rozpuszcza osady, żywice oraz nagary ze wszystkich silników
• Czyści silnik ze szlamu, nagarów i rdzy
• Zawiera dodatki przeciwzużyciowe, antykorozyjne i antyutleniające
• Zgodny ze wszystkimi typami olejów

Korzyści:
• Wydłuża żywotność nowego oleju
• Poprawia wydajność spalania, zużycie paliwa i żywotność silnika
• Zapobiega zanieczyszczeniu świeżego oleju przez pozostawione osady

DODATKI

CRC RADIATOR CLEAN & PROTECT
Usuwa szlam, kamień i rdzę z układu chłodzenia.

Właściwości:
• Chroni przed korozją
• Bezpieczny dla wszystkich metalowych powierzchni
• Bezpieczny dla większości gum

Korzyści:
• Optymalna wymiana ciepła i chłodzenia
• Dłuższa żywotność 
• Odpowiedni dla wszystkich chłodnic samochodowych

1L
± 250L
DIESEL

1L
± 15L
OIL

1L
± 250L
FUEL

1L
± 50L

COOLANT
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Ref. OPAKOWANIE

32578 Kanister 1L

Ref. OPAKOWANIE

30542 Kanister 1L

Ref. OPAKOWANIE

32580 Kanister 1L

Ref. OPAKOWANIE

32607 Kanister 1L

CRC RADIATOR SEAL
Uszczelnia małe wycieki z chłodnicy. Zgodny z typowymi płynami do chłodnic.

Właściwości:
• Uszczelnia małe wycieki z chłodnicy
• Zapobiega korozji
• Nie uszkadza gumowych węży

Korzyści:
• Chroni silnik przed uszkodzeniem spowodowanym wyciekiem płynu 

chłodzącego
• Nie powoduje korozji
• Zgodny z typowymi płynami do chłodnic

CRC DIESEL ANTIPARAFFINE
Dodatek do oleju napędowego na okres zimowy. Zapobiega zatykaniu filtra oleju napędowego. 

Właściwości:
• Zapobiega wytrącaniu się kryształów parafiny
• Poprawia płynność w niskich temperaturach
• Znacząco poprawia CFPP (temperatura zablokowania zimnego filtra)

Korzyści:
• Utrzymuje w czystości filtr paliwa
• Obniża temperaturę pracy oleju napędowego do -26°C

CRC DIESEL TREATMENT
Do regularnego stosowania do oleju napędowego, aby zapobiec/zmniejszyć osady w układzie wtrysku paliwa.

Właściwości:
• Oczyszcza wtryskiwacze
• Utrzymuje w czystości układ paliwowy

Korzyści:
• Poprawia osiągi silnika
• Zapobiega utracie mocy
• Optymalizuje spalanie

CRC POWER RENEW
Skoncentrowany środek czyszczący na jeden zbiornik, który daje potężny SZOK twojemu brudnemu układowi paliwowemu.

Właściwości:
• Mocny środek czyszczący do układu paliwowego silnika diesla
• Usuwa osady ze świec zapłonowych, zaworów dolotowych i wtryskowych
• Czyści wnętrze wtryskiwaczy 

Korzyści:
• Daje potężny szok brudnym układom paliwowym
• Redukuje emisję zanieczyszczeń
• Zapobiega IDID (wewnętrzne osady wtryskiwaczy oleju napędowego) 

DODATKI

1L
± 50L

COOLANT

1L
± 750L
DIESEL

1L
± 250L
DIESEL

1L
± 250L
DIESEL
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Ref. OPAKOWANIE

30710 Tuba 3 g
30709 Butelka 20 g

Ref. OPAKOWANIE

30696 Butelka 50 ml

Ref. OPAKOWANIE

30697 Butelka 50 ml

KLEJE

CRC EXTRA LOCK
Środek do trwałego blokowania metalowych połączeń gwintowanych i mocowania łożysk.

Właściwości:
• Blokuje i uszczelnia śruby: M5-M16
• Niedemontowalny środek blokujący
• Klej anaerobowy o dużej sile wiązania
• Doskonały do łożysk i tulei
• Szeroki zakres temperatury pracy: -55°C do +150°C

Korzyści:
• Kolor: zielony
• Doskonałe właściwości wypełniające
• Odporny na drgania, wstrząsy, temperaturę i korozję
• Produkt jednoskładnikowy
• Nie spływa z pionowych powierzchni

CRC QUICK FIX
Klej cyjanoakrylowy.

Właściwości:
• Wielofunkcyjny klej cyjanoakrylowy
• Idealny do klejenia luster, szkła, gumy, metali i tworzyw sztucznych 
• Klej błyskawiczny
• Szybkie klejenie i duża wytrzymałość

Korzyści:
• Kolor: przezroczysty
• Umożliwia korektę pozycji
• Klei wiele materiałów 

CRC SOFT LOCK
Demontowalny środek blokujący do metalowych połączeń gwintowanych.

Właściwości:
• Blokuje i uszczelnia śruby: M5-M16
• Demontowalny środek blokujący
• Klej anaerobowy o średniej sile wiązania
• Dobra tiksotropowość i lepkość dla skutecznego wypełniania szczelin
• Szeroki zakres temperatury pracy: -55°C do +150°C

Korzyści:
• Kolor: niebieski
• Sklejone połączenia mogą być w przyszłości zdemontowane
• Odporny na drgania i wstrząsy
• Produkt jednoskładnikowy
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Ref. OPAKOWANIE

30698 Butelka do wyciskania 50 ml

Ref. OPAKOWANIE

30699 Butelka do wyciskania 50 ml

KLEJE

CRC EASY SEAL
Płynna uszczelka do metalowych połączeń gwintowanych.

Właściwości:
• Blokuje i uszczelnia połączenia w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych: do 3 cali
• Wydłużony czas wiązania
• Klej anaerobowy o małej sile wiązania
• Bezpośrednie uszczelnianie

Korzyści:
• Kolor: biały
• Umożliwia regulację i repozycjonowanie przez 30 minut
• Odporny na oleje, gazy, wodę, drgania, wstrząsy, temperaturę i korozję
• Produkt jednoskładnikowy

CRC RIGID SEAL
Płynna uszczelka do metalowych połączeń kołnierzowych.

Właściwości:
• Uszczelnia pokrywy przekładni, pokrywy silnika, obrabiane kołnierze metalowe
• Trwałe uszczelnianie
• Klej anaerobowy o dużej sile wiązania

Korzyści:
• Kolor: pomarańczowy
• Doskonałe właściwości wypełniające
• Odporny na oleje, gazy, wodę, drgania, wstrząsy, temperaturę i korozję
• Produkt jednoskładnikowy
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Ref. OPAKOWANIE

32168 Spryskiwacz 500 ml

Ref. OPAKOWANIE

30463 Spryskiwacz z pompką 1L

Ref. OPAKOWANIE

10871 Wieszak do pojemnika 2,5L pasty do rąk
10902 Pompka do pojemnika 2,5L pasty do rąk

Ref. OPAKOWANIE

30663 Puszka
32239 Stacja dokująca
30667 Zestaw naprawczy

AKCESORIA

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Wieszak do pojemnika z pastą do rąk.

Właściwości:
• Pokrywka pojemnika może być zastąpiona pompką ręczną
• Pompka ręczna umożliwia łatwe dozowanie bez rozlania i bez zanieczyszczenia pojemnika brudnymi 

rękami.

CRC HANDSPRAYER
Prosty spryskiwacz wielokrotnego użytku.

Właściwości:
• Ciśnienie natrysku jest generowane przez ruch spustu
• Ten spryskiwacz może być użyty do wszystkich produktów CRC oferowanych luzem za wyjątkiem 

środków czyszczących

CRC PUMP SPRAYER
Spryskiwacz ciśnieniowy z pompką do wielokrotnego użytku.

Właściwości:
• Ciśnienie natrysku jest generowane przez ręczną pompkę
• Ciśnienie wytworzone w butelce pozwala na ciągły natrysk przez dłuższy czas
• Ten spryskiwacz ciśnieniowy może być użyty dla większości produktów CRC oferowanych luzem

CRC REFILL CAN
Pojemnik do wielokrotnego napełniania łączy w sobie zalety używania produktów luzem z zaletami 
produktów w aerozolu.

Właściwości:
• Napełniany jest do ciśnienia 8 barów sprężonym powietrzem za pomocą standardowej sprężarki z 

jednostką regulacyjno-filtrującą.
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Ref. OPAKOWANIE

91100039 Pokrowiec na fotel 1 szt.

Ref. OPAKOWANIE

30669 Smarownica ręczna

AKCESORIA

CRC GREASE GUN
Łatwa w użyciu smarownica ręczna przeznaczona dla standardowego 400g kartusza ze smarem.

Właściwości:
• Wytrzymały materiał
• Wielokrotnego użytku

CRC SEAT COVER
Nylonowy pokrowiec warsztatowy wielokrotnego użytku na fotel samochodowy.

Właściwości:
• Pokrywa cały przedni fotel
• Wykonany z wytrzymałej tkaniny nylonowej
• Nadający się do prania
• Odporny na oleje, smary, brud i wodę
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WWW.CRCIND.COM

ZOBACZ NASZE NOWE ANIMOWANE 
FILMY INSTRUKTAŻOWE!

CRC INDUSTRIES EUROPE MOŻESZ ZNALEŹĆ NA YOUTUBE!

Poszukaj  CRC Industries Europe na Youtube i zobacz wszystkie nasze 
nowe animowane filmy instruktażowe! Subskrybuj nasz kanał aby 
automatycznie otrzymywać informacje o nowych filmach!

ANIMOWANE FILMY INSTRUKTAŻOWE MOŻESZ TAKŻE 
ZNALEŹĆ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!

• Wejdź na www.crcind.com
• Kliknij na zakładce Automotive
• Kliknij na videos
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LISTA PRODUKTÓW

5-56 PRO 21

AIR SENSOR CLEAN PRO 14

AIRCO CLEANER PRO 12

ALU HITEMP PRO 30

BELT GRIP PRO 29

BRAKLEEN PRO 11

BRAKLUBE PLUS PRO 26

BRAKLUBE PRO 26

CARB & EGR CLEANER PRO 12

CERAMIC PASTE PRO 26

CHAIN LUBE PRO 22

COCKPIT MATT PRO 15

COCKPIT SHINE PRO 15

COPPER PASTE PLUS PRO 26

COPPER PASTE PRO 26

DIESEL ANTIPARAFFINE 33

DIESEL SYSTEM CLEANER  32

DIESEL TREATMENT  33

EASY SEAL 35

ELECTRO COOL PRO 29

EXTRA LOCK 34

FLEX SEAL PRO 29

FUEL STABILIZER 32

GALVA BRITE PRO 31

GASKET REMOVER PRO 11

GDI VALVE CLEANER 12

GLASS CLEAN PRO 16

GREASE GUN 37

HANDCLEANER ACCESSOIRIES 36

HAND SPRAYER 36

HD VASELINE PRO 23

HIGH TEMP GREASE 24

LEAK FINDER PRO 28

MOTOR CLEAN PRO 16

MOTOR FLUSH 32

MOTOR STARTER PRO 28

MULTI GREASE 25

MULTILUBE PRO 21

OXIDE CLEAN & PROTECT PRO 14

POWER CLEAN PRO 11

POWER LUBE PRO 22

POWER RENEW  33

PRECISION CLEANER PRO 14

PUMP FOR HANDCLEANER 36

PUMP SPRAYER 36

QUICK FIX 34

RACK FOR HANDCLEANER 36

RADIATOR CLEAN & PROTECT  32

RADIATOR SEAL 33

REFILL CAN 36

REFILL CAN GAS STATION 36

REFILL CAN SPARE PARTS KIT 36

RIGID SEAL 35

ROST FLASH PRO 21

RUST OFF PRO 23

SEAT COVER 37

SILICONE GREASE PRO 24

SILICONE PRO 22

SOFT LOCK 34

SUPER ADHESIVE GREASE 25

SUPER HAND CLEANER 17

SUPER LONGTERM GREASE + MOS
2 25

TEXTILE CLEAN PRO 16

TIRE SHINE PRO 15

UNDERBODY COATING PRO 28 

WHITE GREASE PRO 24

WIPES PRO 17

ZINC PRIMER PRO 30

ZINC PRO 30
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Twój Dystrybutor

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1
BE-9240 Zele
Belgium
Tel.: +32 (0) 52 45 60 11

www.crcind.com




