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CRC COCKPIT SHINE 

Vinylsvamp 
Ref. : 10500 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
Rengör och fräschar upp plast och gummi. 
Vid användning av Cockpit Shine bildas en skyddande barriär mot färgmattning och 
förhårdningar som orsakas av inträngning av ozon, UV-strålar och syre. 

2. EGENSKAPER 
• Rengör plast och gummi. 
• Putsar och polerar instrumentbrädor, stötfångare, spoilers, vinylsuffletter, bilklädsel, etc. 
• Fräschar upp bilens inredning. 
• Tar bort fläckar och nikotin från bilens inredning. 
• Skadar inte gummi och plaster som normalt används i bilinredningar. Testa på en liten 

yta innan du använder medlet på mycket känsliga plaster eller delar som är limmade eller 
utsatta för påfrestningar. 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Instrumentbrädor 
• Vinylsuffletter 
• Stötfångare 
• Spoilers 
• Bilklädseldelar i vinyl 

4. ANVISNINGAR 
• Gnid de ytor du vill behandla med den gråa sidan av svampen. 
• Använd inte på ratt, växelspak eller pedaler. 
• Om det hamnar för mycket av medlet på bilens inredning tas överskottet bäst bort med 

vatten och rengöringsmedel. 
• Använd inte på elektrisk utrustning 

5. TYPISKA PRODUKTDATA  
Svamp  : Ovansida av polyetylen 30 + botten av polyeter 
Impregnering : Silikonemulsion 

6. FÖRPACKNINGAR 
Svamp i blisterförpackning av plast 24 x ask Art nr  1202 
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 : 10500 08 1001 03 
Date  : 06 April 2004 


