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1. Generell beskrivelse 

Sink-fosfat beskyttende dekke. Ideelt 
til å identifisere apparatledninger. 
Grunning og overdekke i ett. Kort 
tørketid. Offisielle RAL 
identifiseringsfarger i henhold til 
verneklasse C3 (ISO 12944-2).  

   
 

2. Egenskaper 
•  Inneholder ikke klorerte løsningsmidler. 
•  Helt uten bly og kromat. 
•  Beskytter metaller og legeringer. 
•  ISO 12944-2 beskyttelseskategori C3   
 

3. Bruksområder 
•  Langtids korrosjonsbeskyttelse.  
 

4. Bruksanvisning 

•  Rist til omrørerkulen beveger seg fritt i boksen. 
•  Brukes bare med tilstrekkelig ventilasjon.  
•  Fjern mesteparten av den løse skitten med en strålbørste. 
•  Minimums temperatur ved påføring = 10 °C  
•  Påføres på ren, tørr overflate. 
•  Spray på en avstand på ca. 20 - 30 cm. 
•  Påfør en tynn, jevn film. 
•  Beste resultater oppnås med 2 tynnere lag heller enn 1 tykt lag. Ytterligere lag kan påføres etter 15 - 20 
minutter. 
•  Rengjør aerosolventilen ved å snu boksen opp ned til det bare kommer ut drivstoff. 
•  Et HMS-datablad (MSDS) i henhold til EC-forskrift nr. 1907/2006 Art.31 og endringer, er tilgjengelig 
for alle CRC-produkter.  
 

5. Typiske produktdata (uten drivstoff) 
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Utseende Væske.  
Tetthet 1.08 g/cm3 (@ 20°C).  
Flammepunkt 15 °C (Closed Cup)  
Drying time active product 30µm = 20 min  
Motstansdyktighet mot salttåke  > 240 h  
Typisk vekt på sjikt  30 µm   
 

6. Emballasje 

Aerosol 12x500 ML  
 

  
Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og 
forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før 
bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede ha 
blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av 
dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com Vi anbefaler deg å 
registrere deg på nettsiden for produktet ditt, slik at du automatisk kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver. 
Utgave  CRC_GREEN-GALVACOLOR-20100518  
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