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Sobre

A CRC é líder mundial na fabricação de produtos 
químicos especializados para a manutenção e reparação 
profissional e particular nos mercados de Automoção, 
veículos pesados, Náutica, Eletricidade, indústria, lojas 
de ferragens e aviação. 

A CRC foi fundada em 1958 como Corrosion Reaction 
Consultants com um único produto. Hoje, os produtos 
da empresa são vendidos em todo os Estados Unidos, 
Europa, América do Sul, Austrália e Ásia-Pacífico. A 

CRC dispõe de 12 instalações que produzem mais de 
70 milhões de aerossóis ao ano. 

CRC possuí a certificação ISO 9001 e segue as diretrizes 
mais rigorosas para a qualidade em investigação, 
desenvolvimento e produção. 

Missão

Nossa missão é satisfazer as necessidades para os 
mercados de reparação e manutenção geral com 
produtos químicos especializados de alta qualidade. 
Ao satisfazer as necessidades dos clientes, seremos 

vistos como o líder da indústria e alcançaremos níveis 
de rentabilidade e crescimento que nos colocam 
consistentemente no nível superior de competitividade

Politica de qualidade

CRC Industries Europe compromete-se a melhorar 
continuamente o valor dos produtos e serviços. O nosso 
objetivo é fornecer produtos de qualidade que atinjam 

ou excedam os requisitos dos clientes, atuando sempre 
de maneira justa e honesta com clientes, fornecedores 
e funcionários. 

Toda a informação está baseada em ensaios realizados pela CRC Industries. Todos os produtos devem ser testados por cada particular antes da aplicação do 
produto. CRC não assume nenhuma responsabilidade por qualquer mudança que possa ocorrer nos produtos depois da emissão desta publicação.

Nota: A gama de produtos CRC está relacionada com o país. É possível que alguns produtos da listagem no catálogo não estejam disponíveis.
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Atualização das folhas de higiene e segurança

Um serviço oferecido aos utilizadores finais e 
distribuidores da CRC como meio para automatizar a 
tarefa de actualizar as folhas de dados técnicos (TDS) 
e as folhas de higiene e segurança (MSDS), reduzindo a 
carga de trabalho e responsabilidade dos empregados, 
evitando ter de recordar, planificar e cumprir o requisito 
de saúde, segurança e meio ambiente (HSE).

Utilizando o‘My CRC‘, o utilizador final pode garantir 
o total cumprimento quando existe uma mudança nas 
folhas de dados, devido a alterações legislativas, como 
(por exemplo, mudanças nas classificações de risco ou 
de na legislação europeia). Estas mudanças não afetam 
o rendimento do produto ou a disponibilidade, porém, 
numa indústria altamente regulada o cumprimento 
atualizado é esencial para evitar as penalizações. A 
recente legislação REACH (em curso) irá afetar todos 
os fabricantes, distribuidores e utilizadores de produtos 
químicos em toda a Europa, embora muitas pessoas não 
percebam muito bem o que isto significa. O uso do ‘My 
CRC‘ assegura que estas mudanças sejam incorporadas 
nas MSDS e nas TDS, com o envio automático das 

atualizações.Através do site da CRC (www.crcind.
com) oferece-se um processo de registo simples e 
proporciona-se o acesso a toda a gama de produtos da 
CRC. Selecionando os produtos desejados recebem 
apenas as atualizações dos mesmos produtos. 
O sistema recorda a seleção e enviará automaticamente 
uma notificação a través do correio eletrónico (até 
quatro endereços). Logo que ocorra uma modificação 
significativa quer nas TDS quer nas MSDS, a direçao e 
os utilizadores estarão sempre atualizados.

Um serviço único que facilita o cumprimento 
das normas!

• Disponibilidade em linha 24 horas, 7 dias da 
semana.

• Elimina o risco potencial de “esquecer” as 
atualizações.

• Poupa tempo e é fácil de usar.
• Legislação muda frequentemente. Tem sempre 

conhecimento quando ocorre uma mudança.
• Toda a informação é guardada de forma segura.

MY CRC - Instruções
1. Entrar no site www.crcind.com/crc.
2. Entre em My CRC Logo.
3. Selecione o link “Novo usuário”.
4. Complete os dados.
5. Receberá via e-mail um nome de usuário e uma senha.
6. Digite o nome de usuário e a senha em My CRC.
7. Uma vez preenchido, selecione o seu país na listagem da parte superior da página. A listagem completa dos 

produtos da CRC surgirá utilizando as quadrículas de seleção da direita, podendo então escolher as atualizações 
de MSDS e TDS.

8. Confirmar a seleção. O sistema de MY CRC atualiza instantaneamente quando se selecionam as quadrículas.
9. Uma vez selecionados todos os produtos de interesse, simplesmente feche a sua janela de Internet. O processo 

finalizou.
10. Se necessitar alterar o processo de seleção do produto, simplesmente digite a senha em MY CRC e mude as 

opções de atualização (seleções em My CRC login para actualizar as preferencias de e-mail).
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± 25cm

+5°C

1’

xxxxx
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± ‘x’ L

‘x’ KM

Pictograms

Baixo GWP (Global Warming Potential – Potencial de 
Aquecimento Global) - Respeita as alterações climáticas
Para evitar o uso e as emissões de HFC (R134a), a CRC 
orgulha-se de anunciar que os seus produtos com HFO 
respeitam o aquecimento global. O novo ícone de baixo 
GWP (Global Warming Potential) aparecerá em todas as 
embalagens pertinentes.

Sistema de pulverização 360°
Use o seu produto CRC em qualquer ângulo. Pode-se usar 
também virado para cima

Usar a cada “x” km.
Para um resultado ideal, usar o produto 
CRC a cada “X” quilómetros.

Uma embalagem trata ± 
“x” L de combustível / óleo 
/ refrigerante

Mais produto, menos propelente
Respeitamos o meio ambiente se tecnicamente for 
possível, enchemos na maioria dos nossos aerossóis 
com C02. Além do aspeto ambiental este assegura 
± 35% de produto.

Propano/butano
propelente

Produto Activo

CO2 propulsor
Màximo 5%

Mínimo 95%
Produto Activo

LIMPAR O DIFUSOR

COBERTURA

DISTÂNCIA DE 
PULVERIZAÇÃO

APLICAR VÁRIAS 
CAMADAS

TEMPERATURA 
MÍNIMA

AGITAR

DIREÇÃO 
PULVERIZAÇÃO

NÃO AGITAR DESCOLARTEMPO DE 
SECAGEM

LIMPAR A 
SUPERFÍCIE

VALIDADE



MULTIPURPOSE
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5-56 + (NF)

5-56

Ref. 33022

Ref. 33101

Ref. 33097

100 ml

100 ml

250 ml

Ref. 33023250 ml

Ref. 33024500 ml

Aerossol multiusos. Afrouxa as partes oxidadas e permite o arranque dos 
motores molhados de imediato. A sua fórmula penetra rapidamente e 
previne falhas elétricas. O CRC 5-56 também protege contra a corrosão 
e tem ainda propriedades de limpeza.

CARACTERÍSTICAS
• Proteção temporária das peças metálicas durante o armazenamento
• Proteção de metais e ligas contra a corrosão
• Desloca e repele a água e a humidade
• Afrouxa as peças metálicas endurecidas pela sujidade, pela corrosão

e pelo lubrificante
• Tubo de extensão comprido para aplicações precisas
• Necessário para qualquer caixa de ferramentas

APLICAÇÕES
• Partes imobilizadas e oxidadas
• Limpeza de plásticos
• Remove a humidade
• Tratamento da superfície
• Peças endurecidas e oxidadas
• Dobradiças de portas
• Artigos de plástico
• Porcas e parafusos
• Peças oxidadas
• Equipamento de jardinagem

Uma fórmula única desenvolvida recentemente. O multiusos não inflamável 
da CRC com as mesmas aplicações e alta qualidade que o 5-56, mas com 
uma nova fórmula melhorada e mais segura.

CARACTERÍSTICAS
• Proteção de metais e ligas contra a corrosão
• Repelente da água e da humidade
• Afrouxa as peças metálicas endurecidas pela sujidade, pela corrosão

e pelo lubrificante
• Limpa e lubrifica
• Evita rangidos
• Tubo de extensão para aplicação precisa
• Deve estar em todas as caixas de ferramentas

APLICAÇÕES
• Peças endurecidas e oxidadas
• Limpeza de plásticos
• Remove a humidade
• Tratamento da superfície
• Dobradiças de portas
• Porcas e parafusos
• Equipamento de jardinagem

LUBRIFICANTES MULTIUSOS

(DESCONTINUADO)
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5-56 CLEVER STRAW

SCAN ME

Ref. 33025250 ml

Ref. 33026500 ml

Aerossol multiusos que contém um novo difusor especial. O tubo de 
extensão não se voltará a perder. Afrouxa as partes oxidadas e permite 
arrancar os motores molhados imediatamente. A sua fórmula penetra 
rapidamente e previne falhas elétricas. O CRC 5-56 também protege 
contra a corrosão e tem ainda propriedades de limpeza.

CARACTERÍSTICAS
• Proteção temporária das peças metálicas durante o armazenamento
• Proteção de metais e ligas contra a corrosão
• Desloca e repele a água e a humidade
• Afrouxa as peças metálicas endurecidas pela sujidade, pela corrosão

e pelo lubrificante
• Modelo de pulverização 2-em-1
• Tubo de extensão comprido para aplicações precisas
• Necessário para qualquer caixa de ferramentas

APLICAÇÕES
• Partes imobilizadas e oxidadas
• Limpeza de plásticos e metais
• Remove a humidade
• Tratamento da superfície
• Peças endurecidas e oxidadas
• Dobradiças de portas
• Artigos de plástico
• Porcas e parafusos
• Peças oxidadas
• Equipamento de jardinagem

LUBRIFICANTES MULTIUSOS



CLEANERS
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MOTOR CLEAN

MOTOR CLEAN CAR CARE

CAR CARE

SHAMPOO & WAX CAR CARE

Ref. 33011

Ref. 33033

250 ml

500 ml

500 ml

Limpa e desengordura qualquer tipo de motor e faz com que pareçam 
novos. A potente fórmula de rápida ação elimina alcatrão, óleo e lubrificante 
da parte exterior do motor. Basta pulverizar e enxaguar. A fórmula de 
rápida ação fará com que poupe muito tempo. Sugerimos proteger o 
motor utilizando o CRC 5-56 posteriormente.

CARACTERÍSTICAS
• Limpa e desengordura todo o tipo de motores
• Elimina-se facilmente com água
• Fácil de usar com um prático pulverizador de aerossol
• Fórmula de ação rápida
• Muito eficaz

APLICAÇÕES
• Todo o tipo de motores de automóveis e camiões
• Cortadores de relva
• Maquinaria de jardim

Potente produto de limpeza para todo o tipo de motores. O CRC Motor 
Clean é um desengordurante à base de água que elimina eficazmente 
o óleo, o lubrificante e outros contaminantes dos motores e dos seus
componentes.

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de usar
• Desengordurante à base de água

APLICAÇÕES
• Para todo o tipo de motores
• Carros, motocicletas, cortadores de relva, …
• Enxaguar com água e terminar com o CRC 5-56 para eliminar restos 

de água

O CRC Shampoo é o produto de limpeza perfeito para carroçarias, janelas 
e vedações. O produto garante uma limpeza segura, rápida e eficiente, 
apresentando como resultado um acabamento brilhante e sem riscos. 
O CRC Shampoo & Wax apresenta-se numa garrafa prática com tampa 
roscada segura para as crianças.

CARACTERÍSTICAS
• Fácil para todo o tipo de limpeza
• Surfactantes biodegradáveis
• Económico

APLICAÇÕES
• Vidro ou metal da carroçaria
• Carros, furgonetas, caravanas, camiões, …
• Barcos
• Motas

Ref. 33032

CUIDADOS COM O CARRO • LIMPEZA

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)
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WHEEL CLEAN

GLASS CLEAN

TIRE SHINE CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33012

Ref. 33037

Ref. 33009

250 ml

500 ml

250 ml

O CRC Tire Shine é o produto mais eficaz para limpar e proteger qualquer 
tipo de pneu. A sua espuma ativa proporciona um resultado brilhante. Não 
é necessário lavar ou limpar. Se estiver à procura de uma forma simples 
e rápida de limpar os pneus, o CRC Tire Shine é a melhor opção para 
parecerem novos. Definitivamente, é o melhor cuidado dos pneus num 
só passo de que você precisa.

CARACTERÍSTICAS
• Penetra e limpa a superfície exterior do pneu
• Ao secar, deixa uma película brilhante transparente
• Flexibiliza a borracha
• Protege contra a descoloração e o desgaste
• Funciona simplesmente pulverizando o pneu, sem limpar nem lavar
• Deixa uma película inerte que impede a acumulação de sujidade
• Não influencia o comportamento da condução e da travagem quando 

se aplica corretamente
• A pulverização não afeta a pintura nem as superfícies das rodas

APLICAÇÕES
• Carros
• Camiões
• Karts
• Autocarros
• Não recomendado para veículos de 2 rodas
• Usar só num lado do pneu

O CRC Wheel Clean é um produto de limpeza rápido e eficaz para jantes 
metálicas de aço, cromadas e de alumínio, sem ácidos ou dissolventes que 
podem danificar o seu veículo. As suas jantes limpam-se facilmente ao 
esfregar este produto de limpeza com uma esponja ou um pano.

CARACTERÍSTICAS
• Emulsiona o pó de travagem
• Não tem ácidos nem dissolventes nocivos
• Dissolve o óleo e o alcatrão

APLICAÇÕES
• Para todas as jantes metálicas de aço, cromadas e de alumínio

Produto de limpeza muito eficaz e biodegradável para todo o tipo de 
vidros que elimina as marcas de lubrificante, alcatrão e insetos. Pode 
ter vários usos: janelas, faróis dianteiros e para-choques. A substância 
espumosa proporciona ao produto mais tempo para dissolver a sujidade.

CARACTERÍSTICAS
• Biodegradável
• Rápida eliminação de contaminantes
• Espuma estável eficaz
• Não deixa película
• Acabamento brilhante
• Garante um bom acabamento

APLICAÇÕES
• Para-brisas
• Janelas, tanto interiores como exteriores
• Espelhos
• Faróis dianteiros

LIMPEZA • CUIDADOS COM O CARRO

(DESCONTINUADO)
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COCKPIT MATT

COCKPIT SHINE

GLASS CLEAN CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33031

Ref. 33008

500 ml

250 ml

Potente produto de limpeza, fácil de usar, para qualquer tipo de vidro e/
ou espelho do carro ou de casa. A sua apresentação líquida é desenvolvida 
para dissolver rapidamente qualquer tipo de sujidade, sujidade do trânsito 
e resíduos de insetos instantaneamente.

CARACTERÍSTICAS
• Elimina resíduos dos insetos
• Elimina a sujidade geral e do trânsito
• Adequado para todo o tipo de superfície
• Evita que o vidro ou o espelho se volte a sujar rapidamente

APLICAÇÕES
• Para-brisas, tanto por dentro como por fora
• Faróis dos carros
• Qualquer tipo de espelho ou vidro

O silicone acrescentado ao CRC Cockpit Matt limpa e renova todo o tipo 
de plásticos e borrachas no interior do carro. Enquanto se limpa (o tablier), 
o produto deixará uma película impermeável, transparente e brilhante que 
não mancha, para proteger o interior do carro contra a descoloração e
o endurecimento causados pelo ozono, pelos raios UV e pelo oxigénio.
Simplesmente renova o tablier do carro em poucos segundos.

CARACTERÍSTICAS
• Limpa, renova e protege
• Deixa uma película repelente à água
• Renova o interior do carro
• Elimina as manchas
• Odor fresco
• Inofensivo com as borrachas e os plásticos

APLICAÇÕES
• Alisa e abrilhanta tabliers, para choques, ailerões, tetos de vinil, …
• Limpa todo o tipo de plásticos e borrachas
• Não utilizar no volante nem na caixa de velocidades

O CRC Cockpit Shine é um produto de limpeza em aerossol seco, não 
gorduroso, que serve para proteger o interior dos carros, principalmente 
para a limpeza dos tabliers, vinis, plástico, borracha, madeira e imitação 
de pele. A superfície limpa-se facilmente com um pano sem cotão, sem 
necessidade de água.

CARACTERÍSTICAS
• Produto seco, não oleoso
• Limpa e protege
• Não contém silicone
• Proporciona um fresco odor a laranja

APLICAÇÕES
• Para todo o tipo de plásticos, borrachas, madeira, quadros de comando,

vinis e imitações de pele em carros, camiões, barcos
• Não utilizar no volante nem na caixa de velocidades

250 ml Ref. 33007

CUIDADOS COM O CARRO • LIMPEZA

(DESCONTINUADO)
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TEXTILE CLEAN

LEATHER CLEAN & PROTECT

COCKPIT SHINE SPONGE CAR CARE

CAR CARE

CAR CARE

Ref. 33038

Ref. 33013

Ref. 33106

Box

250 ml

250 ml

Esta particular esponja serve para limpar o interior do carro renovando 
o plástico, a borracha, o vinil e as superfícies de madeira. O silicone
acrescentado faz com que a esponja seja uma poderosa ferramenta para
refrescar as cores, deixando uma película antiestática e duradoura na
superfície. Durante a limpeza, a esponja cria uma barreira protetora para 
evitar que a cor desapareça. O CRC Cockpit Shine Sponge faz com que
o interior do carro pareça novo.

CARACTERÍSTICAS
• Limpa, abrilhanta e renova
• Elimina as manchas e a nicotina
• Inofensivo com as borrachas e os plásticos
• Deixa uma película antiestática
• Fácil de usar, sem água

APLICAÇÕES
• Tabliers
• Ailerões
• Tampas de vinis
• Partes de estofos de vinil
• Para-choques
• Não utilizar no volante nem na caixa de velocidades

O CRC Textile Clean é uma fórmula especial de espuma que elimina as 
manchas e a sujidade dos estofos, tapetes, tela, vinil e couro, é perfeito 
para o cuidado do carro ou para o uso diário no lar. Este produto assegura 
uma sensação fresca e limpa na zona aplicada.

CARACTERÍSTICAS
• Fórmula de espuma estável
• Penetra rapidamente
• Fácil de usar

APLICAÇÕES
• Tapetes
• Tecidos e estofos
• Bancos
• Revestimentos de teto
• Painéis de portas

Bancos de couro sujos? O CRC Leather Clean oferece uma excelente 
solução de limpeza que faz com que o couro pareça novo. Basta pulverizar 
e limpar com um pano.

CARACTERÍSTICAS
• Ação rápida
• Aerossol fácil de usar
• Protege contra futuras manchas
• Não deixa resíduos

APLICAÇÕES
• Bancos de couro de carros, caravanas, botas, …
• Também se pode usar em assentos de couro da casa
• Qualquer material de couro

LIMPEZA • CUIDADOS COM O CARRO

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)
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MULTI CLEAN

PAINT STRIPPER

BRAKLEEN HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

Ref. 33109250 ml

O CRC Brakleen é um produto de limpeza potente e altamente eficaz 
para travões e peças metálicas com múltiplos componentes ativos. O 
produto de limpeza apresenta-se com um prático sistema de pulverização 
e elimina  óleo, massa, a sujidade do trânsito e os líquidos de travagem 
rapidamente. É seguro para todas as superfícies de metal e não deixa 
resíduos nem manchas.

CARACTERÍSTICAS
• Muito eficaz
• Evaporação rápida / secagem rápida
• Não deixa resíduos
• Odor agradável
• Pode-se usar virado para baixo

APLICAÇÕES
• Todas as peças de travagem e embraiagem
• Seguro com a maioria das borrachas e dos plásticos (experimentar

em superfícies sensíveis antes de usar)
• Superfícies de metal e equipamento de oficina

Este produto de limpeza apresenta-se num manuseável pulverizador e 
é o desengordurante mais potente para o carro, barco, lar e múltiplas 
superfícies.

CARACTERÍSTICAS
• Atua rapidamente
• Muito potente
• Efeito antiestático

APLICAÇÕES
• Pode-se utilizar em qualquer tipo de superfície.
• Qualquer parte exterior do carro
• Motas
• Barcos
• Caravanas
• Lar, …

Se procura um produto que elimine facilmente os resíduos de tintas, 
juntas, colas e depósitos de carvão de superfícies de metal facilmente, o 
CRC Paint Stripper é o que precisa. Chega de raspagens excessivas com 
ferramentas abrasivas.

CARACTERÍSTICAS
• Fórmula potente
• Evaporação controlada
• Fácil de usar em superfícies verticais
• Poupa tempo

APLICAÇÕES
Eliminação de:

• Resíduos de juntas
• Depósitos de carvão
• Mástiques
• Adesivos e selantes
• Tintas

Ref. 33005250 ml

Ref. 33004500 ml

TRABALHO PESADO • LIMPEZA

Ref. 33034500 ml

(DESCONTINUADO)
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SUPER HAND CLEANER

POWER CLEAN

PLASTIC CLEAN HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

Ref. 33006

Ref. 33035

250 ml

500 ml

O CRC Super Hand Cleaner é um produto de limpeza de mãos sem 
água, de alto rendimento e muito eficaz com lubrificante, carvão e outros 
contaminantes. É o produto de limpeza de mãos mais perfeito e rápido 
quando se está a trabalhar tanto fora como dentro de casa e não há 
acesso fácil a água. Tem uma composição antisséptico com lanolina que 
o torna suave e protege a pele.

CARACTERÍSTICAS
• Eliminação eficaz de qualquer tipo de sujidade (lubrificante, pinturas, 

tinta, …)
• Rápida capacidade de limpeza
• Pode-se utilizar sem água
• Suave para a pele
• Não há problemas de eliminação
• Contém partículas abrasivas naturais para melhorar a limpeza

APLICAÇÕES
• Para limpar as mãos sujas quando não há água
• Trabalhos de construção
• Quando se viaja
• Também é perfeito para utilizar em trabalhos da casa

O CRC Power Clean é um potente produto de limpeza indicado para a 
manutenção e reparação. A sua poderosa fórmula limpa e desengordura 
todo o tipo de peças de metal, máquinas e ferramentas instantaneamente.

CARACTERÍSTICAS
• Rápido e potente
• Elimina a massa, o óleo e a sujidade
• Aplicador prático e fácil de usar

APLICAÇÕES
• Todo o tipo de peças de metal, máquinas e ferramentas
• Correias
• …

O CRC Plastic Clean é o produto de limpeza mais completo para todo 
o tipo de borrachas e peças plásticas. Pode-se utilizar para o interior e o 
exterior do carro. Produto de limpeza eficaz que elimina óleo, massas e
resíduos de todos os plásticos fazendo com que o seu carro pareça novo.

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de usar
• Produto de limpeza multiusos para todos os plásticos

APLICAÇÕES
• Pode-se utilizar no interior e exterior
• Tapetes de borracha
• Para-choques
• Coberturas para as rodas
• Móveis de jardim de plástico, …

Ref. 30675150 ml

LIMPEZA • TRABALHO PESADO

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)
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DUST OFF 360 (NF)

AIRCO KLEEN

WIPES HEAVY DUTY

PRECISION

PRECISION

Ref. 33036

Ref. 33107

50 pcs

100 ml

O CRC Dust O� 360 é uma mistura líquida de alta pressão, não inflamável 
que elimina o pó e limpa com um potente jato de gás inerte seco. Sopra 
o cotão, as partículas de óxido e o pó em poucos segundos. É o produto 
mais eficaz para a limpeza de dispositivos eletrónicos ou do equipamento de 
processadores de dados, prevenindo erros, tempo de inatividade e danos.

CARACTERÍSTICAS
• Perfeito para usar quando os produtos de limpeza líquidos não são

uma opção
• Elimina o cotão, as partículas de óxido e os contaminantes secos
• Inofensivo para os plásticos
• Não deixa resíduos
• Sem humidade
• Pode-se utilizar em qualquer posição

APLICAÇÕES
• Para todo o tipo de dispositivos, equipamentos de processamento

de dados e servomecanismos
• Instrumentos de precisão
• Equipamento de comunicação
• Limpeza das ligações de cabos
• Teclados

O CRC Wipes limpa eficazmente mãos e qualquer superfície sem 
necessidade de usar água. As toalhitas estão embebidas com um líquido 
altamente eficaz, de limpeza e acondicionador, eficaz com sujidade difícil e 
seguro para as suas mãos. A melhor solução para remover óleo, lubrificante, 
tinta, pintura e adesivos rapidamente quando está a viajar.

CARACTERÍSTICAS
• Não precisa de água
• Suave, mas eficaz
• Limpa e seca a superfície numa só aplicação
• Muito absorventes
• Não é perigoso nem para o utilizador nem para o meio ambiente
• Útil para engenharia

APLICAÇÕES
• Todo o tipo de superfícies: ferramentas, peças de trabalho, …
• Eficaz para eliminar adesivos, resíduos de juntas, alcatrão, silicones,

tinta, óleo, graxa, lubrificantes e pintura que não esteja seca
• Eficaz para as mãos e a pele
• Grelhadores e equipamentos de jardim

O seu ar condicionado também precisa de uma boa limpeza, especialmente 
depois de um período de inatividade ou depois do inverno. O CRC Airco 
Kleen é fácil de usar: ficará um odor fresco no seu carro.

CARACTERÍSTICAS
• Não é necessário desmontar o sistema de ar condicionado
• Deixa um aroma fresco e previne odores desagradáveis
• A aplicação é feita em menos de 15 minutos
• Método de aplicação simples e único

APLICAÇÕES
• Adequado para qualquer sistema de ar condicionado em carros,

caravanas e camiões

Ref. 33019125 ml

TRABALHO PESADO / PRECISÃO • LIMPEZA

(DESCONTINUADO)
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ELECTRONIC CLEANER PRECISION

PRECISIONLABEL REMOVER

Ref 33108250 ml

Elimina todas as etiquetas auto adesivas e autocolantes instantaneamente, 
sem deixar resíduos. Este eliminador de adesivos e cola de grande eficácia e 
de alta qualidade. Funciona melhor 2 minutos depois de molhar a superfície.

CARACTERÍSTICAS
• Não deixa resíduos
• Sem CFC e HFC
• Apresenta-se num aerossol manuseável
• Poupa tempo
• Dissolve substâncias pegajosas

APLICAÇÕES
• Para todas as etiquetas auto adesivas na maioria das superfícies

(experimentar em plásticos sensíveis e pinturas)
• Equipamento do lar, cabos, caixas, …
• Artigos para o lar

Ref. 33010250 ml

O CRC Electronic Cleaner é um produto de limpeza muito suave que 
elimina os óleos leves, as impressões digitais e o pó de todo o tipo de 
equipamentos eletrónicos de consumo. Proporciona uma ação de limpeza 
adequada e suave para componentes sensíveis sem risco de causar danos.

CARACTERÍSTICAS
• Fórmula suave
• Elimina pó e outros contaminantes leves
• Secagem rápida
• Não corrosivo
• Não deixa resíduos
• Seguro com a maioria dos plásticos, borrachas e revestimentos

APLICAÇÕES
• Eletrónica de Consumo: áudio, vídeo e hi-fi
• Sistemas de alarme
• Interruptores, sensores e relés
• Controlos de motor
• Placas de circuito impresso
• Computadores e telefones
• Não utilizar com equipamentos ligados

LIMPEZA • PRECISÃO



LUBRICANTS
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BIKE OIL

CHAIN SPRAY

GUN CARE

OILS

OILS

OILS

Ref. 33110100 ml

O CRC Bike Oil é um aerossol multiusos para bicicletas. Penetra facilmente 
através do óxido e da corrosão, desloca a água e elimina a sujidade. Forma 
uma película de grande proteção contra a água. É o melhor produto para 
a manutenção da bicicleta.

CARACTERÍSTICAS
• Protege contra a corrosão e o óxido
• Desloca a água e a humidade
• Faz com que as partes oxidadas funcionem de novo corretamente

APLICAÇÕES
• Qualquer parte móvel da bicicleta
• Manutenção anual da bicicleta
• Perfeito para o armazenamento invernal

O CRC Chain Spray é um lubrificante em spray resistente à água que 
protege completamente as correias contra a corrosão. A mistura 
especialmente formulada penetra em profundidade na superfície e deixa 
uma película de longa duração. Lubrificante de alta qualidade que se pode 
utilizar em condições extremas: corrosão, de alta potência e grandes cargas.

CARACTERÍSTICAS
• Resiste à lavagem tanto em água quente como fria
• Reduz a fricção e o desgaste
• Reduz o ruído e a vibração
• Prolonga a vida da correia
• Inofensivo com os metais e a maioria dos plásticos e das borrachas
• Não contém dissolventes clorados

APLICAÇÕES
• Acionamentos de correia
• Rodas dentadas, elevadores e polias
• Acionadores de portas
• Correias de motocicletas
• Tratores e equipamento de jardinagem

Depois de uma sessão de tiro, limpe, lubrifique e proteja a sua arma com 
o CRC Gun Care. A sua fórmula penetra muito bem, liberta e elimina
os resíduos de pólvora e também expulsa a humidade. Garante uma
maior fiabilidade quando se utiliza para a caça, os desportos, qualquer
competição, etc. Garante um cuidado perfeito para o seu armazenamento 
fora de estação.

CARACTERÍSTICAS
• Penetra rapidamente
• Elimina a humidade
• Remove os resíduos
• Protege contra a aderência e a oxidação
• Poupa custos de manutenção

APLICAÇÕES
• Todo o tipo de armas: carabinas, pistolas, revólveres, pistolas de

mão, espingardas, pistolas de pólvora preta, pistolas de alarme, …

Ref. 33021100 ml

LUBRIFICANTES • ÓLEOS

Ref. 33017250 ml

(DESCONTINUADO)
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LOCK DE-ICER

LOCK DE-ICER + PTFE

LOCK OIL

OILS

OILS

OILS

Ref. 33043

Ref. 33042

Ref. 33020

15 ml

40 ml

100 ml

Spray eficaz que descongela rapidamente as fechaduras. A sua complexa 
fórmula descongela e lubrifica as peças das fechaduras rapidamente. 
Também previne que a fechadura congele e protege-a contra a corrosão.

CARACTERÍSTICAS
• Evita que as fechaduras congelem
• Dissolve o gelo, a neve e a geada
• Protege contra a corrosão

APLICAÇÕES
• Todo o tipo de fechaduras

O CRC Lock De-Icer é um spray fácil de usar para abrir portas sem esforço. 
A sua complexa mistura com PTFE descongela e lubrifica todo o tipo 
de fechaduras rapidamente. Também evita que as fechaduras congelem e 
previne contra a corrosão.

CARACTERÍSTICAS
• Evita que as fechaduras congelem
• Dissolve o gelo, a neve e a geada
• Previne contra a corrosão
• Poder extra de lubrificação

APLICAÇÕES
• Todo o tipo de fechaduras

O CRC Lock Oil limpa e lubrifica qualquer tipo de fechadura e proporciona 
uma proteção de longa duração. Deixa uma película fina que protege 
os pontos de lubrificação em ambientes corrosivos. Perfeito para usar 
diariamente.

CARACTERÍSTICAS
• Limpa, lubrifica e proporciona uma proteção de longa duração às

fechaduras
• Melhora o funcionamento da fechadura
• Anti-corrosivo
• Deixa uma película fina que protege os pontos de lubrificação
• Não contém silicone

APLICAÇÕES
• Todo o tipo de fechaduras em casa e na indústria do automóvel
• Para instrumentos lubrificantes na área de precisão mecânica

ÓLEOS • LUBRIFICANTES

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)
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MAGIC OIL

RUST OFF

SILICONE SPRAY

OILS

OILS

OILS

Ref. 33015250 ml

O lubrificante de grafito mais eficaz para fechaduras. A fórmula seca 
assegura uma operação de lubrificação suave. Fácil e rápido de usar, basta 
pulverizar na fechadura da porta. Perfeitamente resistente à água que 
não deixa resíduo pegajoso, como a maioria dos óleos para fechaduras. 
Completamente seguro para todas as superfícies metálicas.

CARACTERÍSTICAS
• Proporciona uma lubrificação duradoura
• Excelente resistência à água
• Funcional num vasto intervalo de temperatura
• Produz um baixo coeficiente de fricção
• Lubrifica sem deixar nenhum resíduo pegajoso

APLICAÇÕES
• Todo o tipo de fechaduras
• Mecanismos de precisão
• Cadeados

Óleo desbloqueador, penetrante e lubrificante de ação rápida que 
pode acabar com a oxidação e a corrosão. A fórmula especial penetra 
rapidamente no óxido e na corrosão. Perfeito para usar em áreas de 
difícil acesso. Utilize o CRC Rust O� para facilitar a desmontagem de 
parafusos oxidados.

CARACTERÍSTICAS
• Penetra rapidamente
• Fácil para áreas de difícil acesso
• Solta as partes metálicas do óxido, da corrosão e do lubrificante
• Proporciona uma lubrificação sólida
• Não contém silicone
• Seguro com todos os metais e a maioria dos plásticos e das borrachas

APLICAÇÕES
• Porcas e parafusos prensados e oxidados
• Fechaduras, dobradiças e peças aparafusadas
• Desmontagem de equipamentos
• Fechos corroídos
• Válvulas
• Equipamento de jardinagem

O CRC Silicone Spray é um spray multiusos, incolor que se utiliza para 
lubrificar e proteger plástico, borracha e superfícies de madeira, fazendo 
com que brilhem e pareçam novas outra vez. Também evita que as 
borrachas congelem e endureçam. Apresenta-se num manuseável spray 
que penetra rapidamente na superfície e que se pode utilizar tanto no 
verão como no inverno.

CARACTERÍSTICAS
• Forma uma película transparente e suave
• Protege a superfície
• Penetra rapidamente

APLICAÇÕES
• Plástico, borracha e madeira
• Acionadores de plástico e mecanismos de deslizamento
• Instrumentos de precisão
• Anticongelante de borrachas
• Proteção e manutenção de borrachas
• Fechos de correr, …

Ref. 30525

Ref. 32863

15 ml (Blister)

100 ml (Graphite Lube)

Ref. 33142500 ml

LUBRIFICANTES • ÓLEOS

Ref. 33016250 ml
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SILICONE STIFT

COPPER PASTE

OILS

PASTES

Ref. 33029

Ref. 10690

50 ml

100 ml

Tubo aplicador de silicone fácil de usar, especialmente concebido para 
nutrir e proteger as borrachas dos carros e no lar. O óleo de silicone 
evita que congelem as borrachas no inverno e que sequem no verão. 

CARACTERÍSTICAS
• Protege do impacto meio ambiental
• Evita a congelação no inverno e a secura no verão
• Fácil de usar

APLICAÇÕES
• Selagem de portas e bagageira de veículos
• Selagem de portas
• Bastidores deslizantes das janelas mecânicas

O CRC Copper Paste previne a gripagem de peças mecânicas. Este tipo 
de lubrificante com base de cobre protege contra o desgaste e facilita 
a montagem e desmontagem de peças mecânicas. Reduz a fricção e o 
desgaste e resiste a altas e baixas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS
• Resistente à alta pressão e alta temperatura
• Permite desmontar facilmente peças metálicas, endurecidas, juntas e 

bridas, inclusive depois de longos períodos operacionais
• As peças tratadas permanecem em boas condições
• A película de separação assegura um comportamento favorável à

desmontagem nas ligações tratadas
• Resistente à água fria e quente
• Sem níquel e chumbo
• Não contém dissolventes clorados

APLICAÇÕES
É um eficaz anti-gripante para:

• Parafusos, porcas e pinos
• Uniões roscadas em equipamentos hidráulicos
• Mancais, guarnições
• Ajustes de travões
• Velas e estrias
• Bridas e selos de bridas
• Uniões roscadas de tubos de escape
• Casquilhos deslizantes / eixos

ÓLEOS/PASTAS  • LUBRIFICANTES

(DESCONTINUADO)
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WHITE GREASE

MULTI GREASE

SUPER LONGTERM GREASE

GREASES

GREASES

GREASES

Ref. 33014250 ml

O CRC White Grease assegura uma longa lubrificação a todas as partes 
móveis do veículo e do lar. Pulveriza-se como um óleo e o seu acabamento 
é como uma massa. Sobretudo, reduz a fricção e o desgaste e deixa uma 
camada visível branca, resistente à água que protege as peças contra a 
corrosão.

CARACTERÍSTICAS
• Aerossol manuseável, não goteja nem escorre
• Protege os metais e as ligas
• Contém PTFE para uma lubrificação extra e de longa duração
• Ajuda durante a desmontagem
• Evita o endurecimento

APLICAÇÕES
• Peças mecânicas
• Pontos de fricção
• Portas de garagem
• Portas corrediças

Ref. 30565100 ml

O CRC Multi Grease é uma massa de lítio de extrema pressão que assegura 
a lubrificação de mancais deslizantes e de rolamentos em intervalos normais 
de velocidade. A massa está formulada para ser usada em aplicações onde 
houver vibrações ou cargas de impacto. Protege contra a corrosão e 
resiste a pressões muito altas.

CARACTERÍSTICAS
• Muito estável à oxidação
• Resiste à alta pressão
• Resistente à água
• Boa proteção anti-corrosão
• Muito boa aderência
• Multiusos

APLICAÇÕES
• Rolamentos
• Mancais deslizantes
• Equipamentos de jardim

O CRC Super Longterm Grease é uma massa de lítio de extrema pressão. 
Lubrifica todos os elementos dos rolamentos sujeitos a altas cargas 
mecânicas. Este lubrificante especial previne a fricção e protege contra 
a corrosão.

CARACTERÍSTICAS
• Resistente à água
• Protege contra a corrosão
• Muito boa aderência
• Forma uma película lubrificante de longa duração

APLICAÇÕES
• Rolamentos
• Rolamentos de contacto deslizante
• Arranque de novos rolamentos
• Parafusos
• Não usar em mancais de agulhas

Ref. 30566100 ml

LUBRIFICANTES • MASSAS



ANTI-CORROSION PRODUCTS
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ZINC PRIMER

GALVA BRITE

GALVANICE ZINC

Ref. 33003

Ref. 33002

Ref. 33001

250 ml

250 ml

250 ml

Primário de zinco protetora contra a corrosão, adequada para qualquer 
tipo de superfície de metal. Fácil de pintar por cima com qualquer tipo 
de revestimento, em menos de uma hora depois de aplicar o primário. O 
CRC Zinc Primer assegura uma excelente aderência da camada superior.

CARACTERÍSTICAS
• Perfeita para pintar por cima
• Secagem rápida
• Sem chumbo nem cromados
• Luta contra o óxido e evita a corrosão
• A sua cor cinzenta faz com que se possa aplicar camadas de cores

claras por cima

APLICAÇÕES
Qualquer superfície de metal, tais como:

• Carroçarias de aço
• Maquinaria e equipamento para o jardim
• Elementos de construção de aço
• Chassis e molduras
• Cordões e pontos de soldadura, …

O CRC Galva Brite é um galvanizado em spray que protege contra a 
corrosão qualquer superfície de metal. Após a aplicação, a zona revestida 
terá um aspeto de alumínio brilhante e, com o tempo, assume um aspeto 
de aço galvanizado.

CARACTERÍSTICAS
• Boa aderência às superfícies de metal
• Evita a oxidação e que se levante
• Sem chumbo nem cromados
• Excelente combinação de pigmentos de zinco e pó de alumínio
• Película flexível e protetora
• Aparência brilhante

APLICAÇÕES
Qualquer superfície de aço e metal, tais como:

• Cercas e portas
• Equipamento para a casa, o jardim e a quinta
• Chassis de camiões e caravanas
• Corrimões
• Cordões de soldadura
• Tanques de armazenamento de LPG

Se procura um produto que vença a corrosão e lute contra o óxido, o CRC 
Galvanice Zinc é um revestimento rico em zinco de alto rendimento e um 
excelente primário de retoque para superfícies galvanizadas danificadas.

CARACTERÍSTICAS
• Permite a soldadura por pontos
• Sem dissolventes clorados
• Excelente resistência à corrosão
• Fácil de aplicar uma camada de cor depois de usar
• Excelente aderência sobre metais

APLICAÇÕES
• Adequado para qualquer superfície de aço como: automóveis,

reboques, caravanas, barcos, cercas e aço estrutural.
• Preferencialmente aplicar uma camada de revestimento após a

aplicação.

PRODUTOS ANTI-CORROSÃO 

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)
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PRO PAINT

PRO PAINT HI TEMP

Tinta acrílica universal de secagem rápida com uma excelente capacidade 
de cobertura. O CRC Pro Paint seca muito rápido e pode-se utilizar sobre 
múltiplas superfícies. Apresenta-se em várias cores, proporcionando um 
brilho de longa duração.

CARACTERÍSTICAS
• Secagem rápida
• • Excelente poder de cobertura
• • Brilho de longa duração
• • Boa resistência às intempéries e aos raios UV
• • Resiste a riscos e ao desgaste devido a uma maior dureza
•

APLICAÇÕES
• Madeira
• Plásticos
• Equipamento do lar e de lazer
• Jantes de automóvel
• Caixas de correio
• Peças de metal
• ...

Ref. 33139Preto Brihante

Ref. 33138Preto Mate

Ref. 33137Azul

500 ml

500 ml

500 ml

Ref. 33136

Ref. 33140

Verde

Branco Brilhante

Ref. 33131

Ref. 33141

Vermelho

Branco Mate

Ref. 33128

Ref. 33129

Amarelo

Verniz Transparente

Ref. 33130Prata

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

Laca universal de alta qualidade para superfícies tratadas e não tratadas. 
O CRC Pro Paint Hi Temp seca rapidamente e pode-se usar em múltiplas 
superfícies. Suporta altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS
• Secagem rápida
• Excelente cobertura
• Proteção de longa duração
• Resiste até 500 ºC depois da secagem.

APLICAÇÕES
• Tubos de escape
• Grelhadores
• Chaminés
• ...

Ref. 33133Alumínio Alta Temperatura

Ref. 33132Preto Alta Temperatura

500 ml

500 ml

Ref. 33134Primário vermelho 500 ml

Ref. 33135Primário cinzento 500 ml

PINTURAS

Nota: A carta de cores que vê na pagina pode parecer diferente à cor real do produto 

(DESCONTINUADO)
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BIKE FIX

FIX

FLAT TIRE FIX (NF)

Ref. 33098500 ml

O CRC Bike Fix é uma solução rápida e fácil de selar e encher pneus 
de bicicletas e ciclomotores sem os trocar. Enche o pneu em segundos 
perfeitamente para uma emergência, até voltar a casa ou ir a uma assistência 
técnica que repare ou troque o pneu.

CARACTERÍSTICAS
• Reparação rápida e fácil
• Forma uma película estável e duradoura dentro do pneu
• Limpo e fácil de usar

APLICAÇÕES
• Para todos os pneus tubulares
• Bicicletas e ciclomotores

O CRC Fix foi concebido para selar e encher pneus furados de forma 
rápida e temporária para situações de emergência quando trocar uma roda 
é um problema. Enche em segundos e deixa uma película de borracha no 
interior da parede do pneu que sela o furo. Imprescindível em cada veículo.

CARACTERÍSTICAS
• Sela pequenos furos
• Enche o pneu em segundos
• Não precisa de desmontagem
• Rápido e eficaz

APLICAÇÕES
• Pneus sem câmara-de-ar
• Carros, caravanas e motociclos

O CRC Flat Tyre Fix sela e enche um pneu furado com gás não inflamável 
em segundos, é perfeito para trajetos curtos em carro até à estação 
de serviço mais próxima. Alívio rápido e temporário em situações de 
emergência quando é preciso trocar uma roda. Imprescindível ter um 
no carro.

CARACTERÍSTICAS
• Sela pequenos furos dos pneus
• Enche em poucos segundos
• Não é necessário desmontar
• Rápido e eficaz
• Não inflamável

APLICAÇÕES
• Pneus sem câmara-de-ar
• Carros, autocaravanas e motocicletas

Ref. 33045150 ml

Ref. 33027300 ml

Ref. 33028500 ml

PRODUTOS ESPECIAIS 

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)
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MOTOR STARTER

POLE PROTECT

LEAK FINDER

Ref. 33030

Ref. 33111

Ref. 33112

250 ml

250 ml

250 ml

Tem problemas em arrancar o motor a baixas temperaturas e em condições 
de humidade? O CRC Motor Starter é um auto-arranque a frio instantâneo 
para todos os motores a diesel e gasolina, para não ficar sem bateria. 
É uma ferramenta imprescindível especialmente nos climas mais frios. 
Senhoras e senhores, liguem os motores.

CARACTERÍSTICAS
• Assegura um arranque rápido e económico de todos os motores a

diesel e gasolina
• Poupa tensão na bateria e no motor durante o arranque a frio
• Poupa tempo e dinheiro
• Uma ferramenta imprescindível, especialmente no inverno

APLICAÇÕES
Motores de:

• Carros
• Tratores
• Motas e bicicletas
• Motosserras
• Cortadores de relva

Aerossol protetor de secagem rápida de cor azul forte, que facilita o 
controlo dos pontos de aplicação. O CRC Pole Protect repele a água 
perfeitamente e evita que os conectores e polos da bateria sulfatem. 
Fórmula especial que protege contra uma futura corrosão.

CARACTERÍSTICAS
• Forma uma película protetora pastosa
• Repele a água
• Protege para evitar a corrosão

APLICAÇÕES
• Bornes de baterias no setor automóvel
• Conectores push-pull desprotegidos
• Contactos para portas corrediças e para a terceira/quinta porta

dos carros

O melhor detetor de fugas à base de água. O CRC Leak Finder deteta as 
fugas de gás de tubagens e sistemas de pressurização rapidamente formando 
bolhas visíveis quando se aplica sobre qualquer fuga. Não mancha, não 
é corrosivo e é seguro, apresenta-se num aerossol manuseável, perfeito 
para usar em todas as direções.

CARACTERÍSTICAS
• Para todo o tipo de gases: gás natural, GLP, refrigerantes, ar

comprimido, butano, propano, nitrogénio, acetileno, dióxido de
carbono, …

• Seguro com os metais e os plásticos
• Fácil aplicação

APLICAÇÕES
• Motores de GLP
• Unidades de refrigeração e ar condicionado
• Tubagens e válvulas
• Ligações de parafuso
• Compressores
• Grelhadores a gás
• Estufas de gás de terraços
• Pneus de bicicletas
• Estufas de gás

PRODUTOS ESPECIAIS 

(DESCONTINUADO)
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BELT SPRAY

ICE OFF

EXHAUST REPAIR GUM

Ref. 33018

Ref. 33117

250 ml

200 g

O CRC Belt Spray previne a patinagem em correias planas, redondas ou 
em V. Adere fortemente a qualquer correia. A aplicação em aerossol forma 
uma película pegajosa, estável, resistente à água, que não seca, a qual dá uma 
ajuda a transmitir melhor a potência da correia e torna-a mais eficiente.

CARACTERÍSTICAS
• Previne a patinagem em correias planas, redondas e em V
• Adere fortemente a qualquer correia
• Melhora a transmissão de potência
• Reduz os ruídos causados pela patinagem da correia

APLICAÇÕES
Elimina a patinagem em correias planas, redondas e em V feitas de
borracha, pele, tela e plásticos, usadas em:

• Compressores
• Bombas
• Geradores
• Ventiladores
• Motores

O CRC Ice O� é um produto descongelante rápido e eficiente para todo 
o tipo de superfícies de vidro e borracha. Pulverizador manuseável que
se pode utilizar inclusive em camadas grossas de gelo. Não é necessário
utilizar um raspador de gelo.

CARACTERÍSTICAS
• Rápido e eficiente
• Para camadas de gelo finas e grossas
• Não é necessário raspar
• Não danifica o para-brisas

APLICAÇÕES
• Para-brisas
• Espelhos
• Faróis
• Borrachas das portas

O CRC Exhaust Repair Gum repara pequenos orifícios e descasques no 
sistema de escape sem desmontar e sem soldar. Inclusive em áreas de 
difícil acesso, a borracha aplica-se facilmente com a mão ou com uma 
espátula ou pode-se moldar com água. É a melhor solução para reparar 
um tubo de escape.

CARACTERÍSTICAS
• Deixar secar durante 1 noite
• Assegura reparações de fugas de gás
• Reduz o ruído
• Sem dissolventes e asbestos
• Potente: resiste à temperatura, à água e às vibrações depois de secar
• Apresentado em lata para uma fácil aplicação

APLICAÇÕES
• Tubos de escape
• Silenciosos

PRODUTOS ESPECIAIS

Ref. 33044500 ml

(DESCONTINUADO)



crc.eu   33

EXHAUST REPAIR BANDAGE

EXHAUST MOUNTING PASTE

Ref. 33118

Ref. 33119

6 units

150 ml

O CRC Exhaust Repair Bandage é uma fita de fibra de vidro impregnada 
com epóxi para reparar grandes orifícios e ruturas em tubos de escape, sem 
desmontar nem soldar. A fita é fácil de usar e reduz o ruído. É a melhor 
reparação de fugas de gás resistente a alta temperatura e de longa duração.

CARACTERÍSTICAS
• Detém a saída de fumos perigosos em tubos de escape rotos seca

enquanto se conduz
• Não precisa de ser molhado
• Resiste a temperaturas superiores a 400 °C.
• Completamente livre de asbestos
• Fornecido com uma fita de selagem para cobrir grandes orifícios e

um arame para prender a fita durante a cura.

APLICAÇÕES
• Tubos de escape
• Silenciosos

O CRC Exhaust Mounting Paste simplifica a montagem e desmontagem 
dos componentes do sistema de escape. É uma pasta suave, resistente a 
alta temperatura, a qual assegura uma selagem real contra o monóxido de 
carbono e outros fumos perigosos. Apresenta-se em tubo para a sua fácil 
aplicação e poupa dinheiro e tempo durante a montagem e desmontagem.

CARACTERÍSTICAS
• Expande-se e cura rapidamente quando aquece
• As uniões e bridas separam-se facilmente com uma batida seca
• Resiste a temperatura, água e vibrações depois de curar
• Sem dissolventes e asbestos

APLICAÇÕES
• Coletores
• Bridas e juntas de tubo de escape
• Muflas

PRODUTOS ESPECIAIS



ADHESIVES
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FAST GLUE

QUICK FIX

Ref. 33102

Ref. 30710

250 ml

3 g

Adesivo de contacto em spray, perfeitamente adequado para diferentes 
tipos de substratos. A pulverização facilita o uso, inclusive em superfícies 
verticais que proporcionará uma fixação instantânea, permitindo que se 
exerça pressão sobre a união antes de se conseguir a máxima resistência 
à cura.

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de usar para unir diferentes tipos de materiais
• Tempo de aderência: menos de 30 segundos
• Apresenta-se em spray, fácil de usar
• Proporciona uniões permanentes
• Líquido claro, cor âmbar
• Não contém dissolventes clorados

APLICAÇÕES
• Adequado para tapetes e materiais de revestimento de solos
• Para a montagem de poliéster reforçado com fibra de vidro.
• Pode-se usar em madeira, plásticos, papel, …

Se procurar um adesivo para unir uma grande variedade de materiais com 
precisão e que seja fácil de usar, o CRC Quick Fix é o que necessita para 
todas as suas soluções de colagem de uso geral.

CARACTERÍSTICAS
• Multifuncional
• Apresentação em tubo fácil de usar
• Uniões extremamente fortes
• Tempo rápido de secagem (de 20 a 40 segundos)
• Adesivo fluido

APLICAÇÕES
• Adequado para uma ampla variedade de materiais (por exp.: metais,

plásticos, borracha, vidro, madeira, cerâmica, materiais elastoméricos, 
etc…)

• Não é adequado para polietileno, polipropileno, PTFE e silicone

COLAS
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DIESEL ADDITIVE

DIESEL ANTI PARAFFINE

DIESEL

DIESEL

200 ml
± 70L

200 ml
± 50L

2000 KM

Ref. 32026

Ref. 32027

200 ml

200 ml

Melhora o indíce de cetano e de lubrificação.Limpeza de alto 
rendimento para reduzir os depósitos.
Espuma eficaz de controlo de corrosão e capacidade de separação da água. 
Mantém o sistema de combustível limpo. Previne a perda de potência 
originada pelos injetores obstruídos. Ajuda a restaurar a potência do 
motor com o uso regular.

APLICAÇÕES
• Em todos os tipos de gasóleo

Aditivo para combustível diesel a frio.
Previne a formação de cristais de cera e bloqueio dos filtros do diesel. Sem 
cinzas. Melhora o fluxo nas temperaturas baixas. Oferece melhor CFPP 
(ponto frio de obstrução do filtro) e decréscimo do ponto de fluidez. 
Minimiza a necessidade da diluição de querosene.

APLICAÇÕES
• Em todos os tipos de gasóleo

DIESEL • ADITIVOS

(DESCONTINUADO)
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DIESEL SMOKE STOP CAR

DPF CLEANER

DIESEL

DIESEL

200 ml
± 50L

5000 KM

5000 KM

Ref. 32028

Ref. 32433

200 ml

200 ml

Anti-fumo para motores de automóvel a diesel.
Maior desempenho ao limpar e protege o sistema combustível completo. 
Compatível com conversores catalíticos. Emissões reduzidas. Mantém o 
sistema de combustível limpo. Previne uma perda de potência por injetores 
obstruídos. Melhora a taxa de cetano e, consequentemente, reduz 
emissões e otimiza a potência. Reduz  significativamente os depósitos na 
câmara de combustão, válvula de admissão e entrada do combustível nos 
injetores. Melhora significativamente o consumo de combustível. Melhora 
a capacidade da condução ajudando a reduzir quebras de velocidade, 
atrasos de potência quando há aceleração e evita que se desligue quando se 
encontra em ralenti. Elimina a origem de fumo preto do diesel, diminuindo 
as emissões.

APLICAÇÕES
• Em todos os tipos de gasóleo

O DPF Cleaner queima as partículas acumuladas durante o 
funcionamento normal do motor.
Excelente estabilidade em todas as condições de circulação. Resistente a 
combustíveis com concentrações altas de enxofre. Não existe influência 
na formação de parafinas a baixas temperaturas. Limpar os injetores para 
reduzir a acumulação de partículas no filtro.

APLICAÇÕES
• Pode-se usar em motores a diesel convencionais com filtro de

partículas.
• Acrescentar quando acende o piloto do bloco do motor

ADITIVOS • DIESEL

(DESCONTINUADO)
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INJECTOR CLEANER

FUEL STABILIZER

GASOLINE ADDITIVE

DIESEL / GASOLINE

DIESEL / GASOLINE

GASOLINE

200 ml
± 50L

200 ml
± 70L

5000 KM

2000 KM

Ref. 32032

Ref. 32039

Ref. 32031

200 ml

200 ml

200 ml

Limpa injetores e todo o sistema combustível dos motores a 
diesel e a gasolina.
Evita a obstrução do injetores, resultando num melhor desempenho do 
motor e numa melhor aceleração. Separação efi ciente da água. Compatível 
com etanol (E10). Previne uma perda de potência por injetores obstruídos.

APLICAÇÕES 
• Em todos os tipos de combustíveis

Controla e reduz a formação de betume, verniz e peróxidos 
durante o armazenamento do diesel e da gasolina.
Reduz os depósitos e o verniz nos carboradores e nas peças do sistema de
combustivel. Reduz a oxidação do combustível, mesmo em contacto com 
peças de bronze do sistema de combustível. Protege contra a corrosão. 
Pode ser utilizado em motores de 2 e 4 tempos. 

APLICAÇÕES
• Estabilizador de combustível adequado para gasolina e gasóleo. A

aplicação de gasolina serve, em primeiro lugar, para motores pequenos 
e para o armazenamento prolongado de veículos.

Pode usar-se para cumprir com os padrões de primeira qualidade 
do gasóleo:
• ASTM D2274 estabilidade durante o armazenamento do combustível
• Estabilidade térmica do combustível usando o minuto 180º, 302ºF

do teste de oxidação
• Proteção contra a corrosão ASTM D665A ou ASTM D665B
• Tolerância à água ASTM D1094.

Garante um sistema combustível limpo.
Abastecimento de combustível suave e regular para os carburadores e 
motores de injeção. Protege contra a corrosão. Excelente limpeza da 
válvula de admissão. Previne os depósitos de combustível no sistema 
de injeção e na entrada das válvulas. Melhora a potência do veículo no 
arranque a frio de motor. Compatível com etanol (E10).

APLICAÇÕES 
• Em todos os tipos de gasolina

DIESEL E GASOLINA • ADITIVOS

(DESCONTINUADO)
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FUEL SYSTEM CLEANER

OCTANE BOOSTER

VALVE CLEANER

GASOLINE

GASOLINE

GASOLINE

200 ml
± 70L5000 KM

Ref. 32042

Ref. 32037

200 ml

200 ml

Limpeza do fundo do reservatório da combustão.Reduz 
significativamente os depósitos na câmara de combustão, válvula 
de admissão e nos injetores de combustível.
Restaura, “como novo”, o rendimento dos veículos com muitos 
quilómetros. Melhora significativamente o consumo de combustível. 
Melhora a potência. Melhora a capacidade da condução ajudando a reduzir 
quebras de velocidade, atrasos de potência quando há aceleração e evita que 
se desligue quando se encontra em ralenti. Ajuda a melhorar a celeração. 
Ajuda a restaurar a potência do motor. Para limpar um depósito do sistema 
de combustível completo com a câmara de combustão.

APLICAÇÕES
• Em todos os tipos de gasolina

Aumenta o nível de octanas e melhora a lubrificação do assento 
das válvulas, prevenindo a recessão dos assento das válvulas 
(VSR), nos novos e antigos motores
Aumenta o nível de octanas na gasolina sem chumbo. Proteção máxima 
contra VSR. Reduz as emissões. Melhora a potência. Ajuda a melhorar 
a aceleração. Protege contra corrosão. Compatível com etanol (E10). A 
fórmula única oferece múltiplas vantagens, tanto para modelos de motores 
novos como antigos.

APLICAÇÕES
• O pacote de potência da gasolina que melhora o nível de octanas e

a proteção da VSR

Limpa a borracha, a cinza e o lodo dos elevadores hidráulicos da 
válvula, permitindo-se funcionar com suavidade e movimento 
completo.
Dispersante de alto rendimento. Proporciona um excelente controlo 
dos depósitos do motor em condições de paragem. Assegura um 
funcionamento ótimo dos elevadores hidráulicos de válvulas e reduz o 
ruído do elevador da válvula.

APLICAÇÕES 
• Apropriado para óleos de motor minerais, semi-sintéticos e sintéticos. 

Nao é apropriado para motores de motocicletas com uma embraiagem 
hidráulica

ADITIVOS • GASOLINA

Ref. 32040200 ml

(DESCONTINUADO)

(DESCONTINUADO)



crc.eu   41

OIL DRIP STOP

MOTOR FLUSH

OIL

OIL

200 ml
± 5L

200 ml
± 3L

Ref. 32034

Ref. 32030

200 ml

200 ml

Detém as fugas de óleo do motor, reduz o consumo de óleo e 
a poluição. 
Compatível com todos os tipos de óleos do motor. Contém um produto 
que melhora a viscosidade. Um aditivo selante sintético. Funciona 
rapidamente. Elimina a necessidade de revisões demoradas e de custo 
elevado do motor.

APLICAÇÕES
• Apto para óleos de motor mineriais, semi sintéticos e sintéticos

Remove lodo, resíduos, ferrugem e vernizes das partes interiores 
do motor (gasolina e diesel). 
Utilize antes da mudança do óleo. Dispersante de alto rendimento. Oferece 
um controlo excelente dos depósitos do motor sob a condição de pára/
arranque. Garante que o óleo do motor chega a todos os sítios para uma 
boa lubrificação e um bom arrefecimento. Melhor controlo de desgaste e 
de corrosão dos rolamentos, dando máxima proteção ao motor.

APLICAÇÕES
• Apto para óleos de motores minerais, semi sintéticos e sintéticos

ÓLEO • ADITIVOS
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RADIATOR CLEAN

RADIATOR SEAL

RADIATOR

RADIATOR

200 ml
± 12L

Ref. 32036200 ml

Remove resíduos, incrustações e ferrugem do sistema de 
refrigeração.
Protege contra a corrosão. Elimina rapidamente diversos tipos de sujidade e
contaminação. Seguro em todas as superfícies metálicas, não mancha. 
Seguro na maioria de materiais de borracha, plástico e revestimentos. 
Antes de utilizar, faça um teste nos materiais sensíveis ou sujeitos ao 
esforço. Protege metais e ligas.

APLICAÇÕES
• Sistema de arrefecimento em motores de combustão

Veda pequenas fugas dos radiadores.
Previne a corrosão. Compatível com fluidos de refrigeração comuns. 
Propriedades de vedação excelentes. Não é corrosivo. Seguro em todas 
as superfícies metálicas, sem manchar. Seguro na maioria de materiais de 
borracha, plástico e revestimentos. Antes de utilizar, faça um teste nos 
materiais sensíveis ou sujeitos ao esforço. Protege metais e ligas.

APLICAÇÕES
• Sistema de arrefecimento em motores de combustão. (Não usar em 

circuitos de arrefecimento com unidade de filtro integrada.)

ADITIVOS • ÓLEO / RADIADOR

Ref. 32035200 ml
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www.crc.euReveja os nossos novos videos

Pode encontrar a CRC Industries Europe no youTube!

Procure CRC Industries Europe no YouTube e conseguirá 
ver todos os nossos novos videos animados. Subescreva-
se no canal e automáticamente receberá a atualização dos 
novos videos!

Ou encontre os nossos videos na pagina web!

• Vá a www.crc.eu
• Faça click em videos
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Ref. 91101081

Ref. 91101088

Ref. 91101089

Ref. 91101090

Expositores
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Notasv
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5-56 + (NF) .................................................................... 8
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Electronic Cleaner ...................................................... 18
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Exhaust Repair Bandage ............................................ 33
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Flat Tire Fix (NF) ........................................................ 30

Fuel Stabilizer............................................................... 39

Fuel System Cleaner................................................... 40

Galva Brite.................................................................... 26

Galvanice Zinc ............................................................. 26

Gasoline Additive........................................................ 39

Glass Clean................................................................... 12

Glass Clean................................................................... 13

Gun Care ...................................................................... 20

Ice O�............................................................................ 32

Injector Cleaner .......................................................... 39

Label Remover ............................................................. 18

Leak Finder ................................................................... 31

Leather Clean & Protect ........................................... 14

Lock De-Icer ................................................................ 21

Lock De-Icer + PTFE ................................................. 21

Lock Oil......................................................................... 21

Magic oil ........................................................................ 22

Motor Clean................................................................. 11

Motor Clean................................................................. 11

Motor Flush.................................................................. 41

Motor Starter .............................................................. 31

Multi Clean ................................................................... 15

Multi Grease................................................................. 24

Octane Booster........................................................... 40

Oil Drip Stop ............................................................... 41

Paint Stripper ............................................................... 15

Plastic Clean................................................................. 16

Pole Protect.................................................................. 31

Power Clean................................................................. 16

Pro Paint........................................................................ 28

Pro Paint Hi Temp....................................................... 28

Quick Fix....................................................................... 35

Radiator Clean............................................................. 42

Radiator Seal ................................................................ 42

Rust O�......................................................................... 22

Shampoo & Wax ......................................................... 11

Silicone Spray ............................................................... 22

Silicone Stift.................................................................. 23

Super Hand Cleaner................................................... 16

Super Longterm Grease ............................................ 24

Textile Clean ................................................................ 14

Tire Shine...................................................................... 12

Valve Cleaner ............................................................... 40

Wheel Clean ................................................................ 12

White Grease .............................................................. 24

Wipes............................................................................. 17

Zinc Primer .................................................................. 26
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O seu distribuidor
CRC Industries Iberia
Gremio del Cuero S/N, 96
Poligono Industrial Hontoria
ES-40195 Segovia
España

Tel +34 921 427 546
crcspain@crcind.com
www.crc.eu
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