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CRC LOCK SPRAY 

LASSPRAY (DE-ICER) 
Ref. : 10515187 

 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Dörrlåsspray. 
En komplex sammansättning av oxiderade kolväten, amin- och korrosionshämmare.  
CRC låsspray avisar snabbt och smörjer lås. 

2. EGENSKAPER 
• Förhindrar frysning.  
• Löser snabbt upp is, snö och frost.  
• Förhindrar korrosion av låsdelar. 
• Aerosolburken är tryckfylld med kolvätedrivmedel. 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Alla låstyper. 

4. ANVISNINGAR 
• Skaka burken före användning. 
• Tryck in sprayknappen i dörrlåset och spraya i ca. 1 sekund. 
• Vänta i ca. 30 sekunder innan du öppnar låset med nyckel. 
• Upprepa vid behov. 
• Ett varuinformationsblad (MSDS) som uppfyller kraven i EU-direktiv 93/112 kan erhållas 

för alla CRC-produkter.  

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Färg   : genomskinlig 
Temperaturområde : -25 º C till 0 º C 
Ångtryck vid 20 º C : ± 4 bar 
Specifik vikt vid 20 º C : 0,79 g/cm3 
Blandbarhet med vatten : delvis blandbar  

6. FÖRPACKNINGAR 
Aerosolburk: 96 x 15 ml Art nr 1055 
 
Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora 
variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, 
rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan 
garanti, varken uttryckt eller underförstådd.  
Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, 
tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av 
detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.  
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella 
framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt. 
Version: 10515(87) 08 0903 03 
Date: 26 May 2004 


