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CRC BATTERY POLE PROTECT 

 
Ref. : 10836 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
CRC Battery Pole Protect är baserat på rent vaselin, en paraffinolja som hårdnar till en 
degliknande konsistens vid rumstemperatur. Rent vaselin är kompatibelt med de flesta 
material. Den höga renhetsgraden har visat sig fördelaktig som smörjmedel eller 
korrosionsskydd på elektriska komponenter.  

2. EGENSKAPER 
• Lösningsmedlet avdunstar och lämnar kvar en tjock, matt skyddsfilm. 
• Vattenavvisande. 
• Skyddar kontakter i tuffa förhållanden mot framtida korrosion. 
• Smörjer kraftiga kontakter och släp- eller fjäderbelastade kontakter. 
• Praktisk 360 graders (upp och ned) sprayventil för aerosoler. 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Batterikontakter på bilar, båtar, lastbilar m.m.  
• Oskyddade tryck-/dragkontakter som används utomhus, på bilar, lastbilar och släpvagnar. 
• Ändlägesbrytare på lastbilar, släpvagnar, gaffeltruckar, lyftkranar och jordbruksmaskiner. 
• Fjäderbelastade kontakter på skjutdörrar och tredje/femte dörren på bilar. 

4. ANVISNINGAR 
• Spraya ett 1 mm lager på de rena kontakterna. 
• Låt lösningsmedlen avdunsta innan strömsättning. 
 
Säkerhetsdatablad (MSDS) i enlighet med EU-direktiv 91/155/EEG och tillägg finns för 
alla CRC-produkter. 
5. TYPISK PRODUKTDATA (utan drivmedel) 
Flampunkt: < 0 °C 
Densitet vid 20°C: 0,727 g/cm3 

Utseende: blå opak 

6. FÖRPACKNING 
Aerosol :  12 x 200 ml  Art nr 2080 
 
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 webbplatsen för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida 
uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt. 
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