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CRC SILICONE GREASE 

Ref: 32085 
 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Skyddar och tätar gummi och plast delar, packningar och kablar under svår luftfuktighet. 

2. EGENSKAPER 
• Skyddar metalldelar mot korrosion 
•  Aerosolformuleringen tillåter att applicera ett tunt lager av fett. 
• Utmärkt anti stick kapacitet. 
• God värmestabilitet. 
• God kemisk anslutning 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Utmärkt smörjmedel för plastlager, nylon hjul, gångjärn, gummiplattor. Detta används för 
underhåll och skydd av gummi gjutning, drivremmar, tändsystem etc.. 

4. ANVISNINGAR 
Applicera på de ytor som skall smörjas och/eller skyddas med en pensel eller spatel. 
Applicera inte på ytor avsedda för efterbehandling 
 
Varuinformationsblad (MSDS) enligt EU direktiv 93/1 12 finns tillgängligt för alla CRC’s 
produkter. 
 

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Aspekt    : vätska, blir pasta och genomskinlig 
                                                                                   efter indunstning av lösningsmedel. 
Färg     : genomskinlig vit 
Densitet    : 0,95 
Förtjockningsmedel  : oorganiskt 
Basolja    :  silikon 
Basoljeviskositet  : 9000 mm2 /s. 
Dielektrisk styrka  : 16 kV / mm. 
Arbetstemperatur  : -40 ° C till + 250 ° C. 
Penetration klass  : NLGl 1 
Shell 4 ball belastning  : 200 daN 
Shell 4 ball slitage  : 0.45 mm 
Beteckning   : KSI1S-40 
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6. FÖRPACKNINGAR 
32085-001     12X500 G  
 
Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora 
variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, 
rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan 
garanti, varken uttryckt eller underförstådd. 
Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, 
tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av 
detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.  
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella 
framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt. 
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