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A CRC Industries é um fornecedor mundial de produtos químicos para a indústria, automoção e 
electricidade. A companhia é constituída por três grupos operativos com sede em Estados Unidos, 
Austrália e Europa. A CRC Industries Europa, possui a Certificação ISO 9001.

Fabricamos e distribuímos produtos de limpeza, lubrificantes, produtos anti-corrosão, adesivos, produtos 
para soldadura, aditivos, pinturas, desmoldantes, outros produtos especializados para a Europa, África 
e Médio Oriente.

Garantimos a alta qualidade dos produtos devido ao acompanhamento das normativas mais estritas 
em todos os âmbitos da investigação, desenvolvimento e fabricação.Tratamos de cumprir a normativa 
ambiental e de segurança mais exigente. Para além disso, a CRC desenvolve novos produtos e continua 
com a adaptação dos produtos existentes às necessidades dos nossos clientes

Para obter informação mais detallada dos nossos produtos, fichas técnicas e de segurança consultar 
no nosso Site: 
www.crcind.com

“VERIFIQUE PESSOALMENTE QUE A CRC É A MELHOR SOLUÇÄO!”

Todos os conteúdos deste documento esta baseados na experiência e / ou provas de laboratorio. 

Devido a grande variedade de equipamentos, condições e os factores humanos imprevistos, 

recomendamos testar os nossos produtos no seu posto de trabalho antes do seu uso. Toda a 

informação é fornecida de boa fé, mas sem nenhuma garantia expressa ou implícita.

 
Nota: A gama de produtos da CRC está relacionada com o país. É possivel que alguns produtos 
que estão no catálogo possam não estar disponíveis. As imagens dos produtos não são vinculadas. 
O produto real pode ser diferente da imagem devido à mudança para um novo desenho.
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MY CRC

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.

ATUALIZAÇÃO DAS FOLHAS DE HIGIENE 
E SEGURANÇA

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, simples-

mente 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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Propano/butano
Propelente

Produto activo

Propelente CO2 
Maximo 5%

Minimo 95%
Produto activo

ICONES

MAIS PRODUTO, 
MENOS PROPELENTE

Respeitamos o meio ambiente se técnicamente for possível, enchemos na maioria dos nossos aerossóis com C02. 
Além do aspeto ambiental este asegura  ± 35% a mais de produto na mesma embalagem.

VÁLVULA 360°
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AIR SENSOR CLEAN 
PRO

OXIDE CLEAN & 
PROTECT PRO

PRECISION  
CLEANER PRO

GDI VALVE  
CLEANER

GASKET  
REMOVER PRO

BRAKLEEN PRO

AIRCO CLEANER 
PRO

POWER CLEAN PRO

CARB & EGR 
CLEANER PRO

PREÇISÃO

Limpeza medidor  
massa ar

Limpeza ferrugem de 
todo tipo de contactos

Sujidade em compo-
nentes electrónicos

PRODUTOS LIMPEZA

Enérgico

Removedor juntas de 
silicone

Válvula entrada de ar em 
motores GDI

Limpeza de travões o 
original

Sistema A/C

Peças metálicas secagem 
rápida

Limpeza carburadores e 
válvulas EGR
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WIPES PRO

SUPER 
HANDCLEANER

TEXTILE  
CLEAN PRO

TIRE  
SHINE PRO

COCKPIT  
SHINE PRO

GLASS  
CLEAN PRO

COCKPIT  
MATT PRO

MOTOR 
CLEAN PRO

Foam for all 
types of glass

Engine

LIMPEZA DE MÃOS
SABÃO

TOALHITAS

Toalhitas de limpeza multiuso

Lava-mãos

CUIDADO AUTOMÓVEL

Limpeza de pneus Limpeza de estofos

GLASS  
CLEAN PRO

MOTOR 
CLEAN PRO

Limpa tablier brilhante

Limpeza de vidros 
em espuma

Limpa tablier Mate

Limpeza de motores

PRODUTOS LIMPEZA
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Ref. 32694 Ref. 32719 Ref. 32725

SISTEMA MANUTENÇÃO DE TRAVÕES
NR. 1

LIMPA LUBRIFICA PROTEGE
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Ref. TAMANHO

32694 Aerosol 500 ml
32787 Bidão 5 L
32758 Bidão 20 L
32788 Bidão 60 L
32789 Bidão 200 L

Ref. TAMANHO

32747 Aerosol 400 ml

Ref. TAMANHO

32698 Aerosol 500 ml
32790 Bidão 5 L
32791 Bidão 20 L

LIMPADORES - ENÉRGICOS

CRC BRAKLEEN PRO
Produto de Limpeza enérgico de secagem rápida de peças dos travões

Características:
• Múltiplos componentes ativos para maior limpeza
• Elimina eficazmente liquido dos travões, massas e óleos 
• Reduz ruídos dos discos de travões
• Compatível em superfícies metálicas, não mancha

Benefícios:
• Limpa até 40 discos de travões
• Rápida evaporação e alto poder de limpeza para minimizar a falta de tempo
• Odor agradável a cítrico
• Fácil de manusear, tecnologia de pulverização de 360º

CRC POWER CLEAN PRO
Limpeza à base dissolvente e desengordurante para serviço e reparação.

Características:
• Limpeza enérgico de secagem rápida
• Penetra rapidamente e elimina massa e sujidade
• Rápida evaporação

Benefícios:
• Rapidamente elimina massa, óleo, lubrificantes, alcatrão e colas
• Não deixa resíduo
• Compatível com a maioria de plásticos e borrachas
• Fácil de usar com pulverizador de pistola
• Tecnologia de pulverização de 360º

CRC GASKET REMOVER PRO
Mistura de dissolventes enérgicos, formulado para uma rápida eliminação de juntas, colas e silicones.

Características:
• Altamente eficaz e especialmente formulado para juntas e silicones secos
• Fácil eliminação de colas, juntas e silicones
• Alta penetração
• Sem ácidos ou alcalinos

Benefícios:
• Eliminação rápida e suave sem riscar a superfície 
• Adere nas superfícies verticais
• Não ataca bases metálicas 
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LIMPADORES - ENÉRGICOS

Ref. TAMANHO

32548 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32743 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32744 Aerosol 500 ml

CRC GDI VALVE CLEANER
Dissolve os depósitos de carvão, aumenta a potência e reduz o ralenti irregular.

Características:
• Excelente eliminador dos depósitos das válvulas GDI (motores de injeção direta de gasolina)
• Limpa o carvão e os depósitos de resina das válvulas de entrada
• Dissolve e elimina os depósitos de todos os tipos de gasolina
• 150 vezes mais concentrado que os aditivos de combustível Premium

Benefícios:
• Aumenta a potência e o par de motor
• Reduz as emissões e melhora o consumo do combustível
• Não precisa de desmontar o tampa do motor
• Seguro com os turbos e intercoolers
• Estabiliza o ralentín irregular

CRC AIRCO CLEANER PRO
Limpeza do sistema de ar condicionado de uma maneira ótima por meio de uma formula de espuma única.

Características:
• Espuma de limpeza altamente eficaz para os sistemas de ar condicionado
• Não é necessário desmontar o sistema de ar condicionado
• Deixa uma fragrância fresca 

Benefícios::
• Limpa as condutas de ar e elimina os contaminantes ( bactérias, fungos e etc.)
• Pulverizar com tudo de extensão
• Rápido e fácil de usar

CRC CARB & EGR CLEANER PRO
Mistura de dissolventes enérgicos para eliminar borracha, carvão e resíduos dos carburadores EGR, PCV e válvulas reguladoras 
em motores de combustão.

Características:
• Mistura de componentes ativos com alto poder de limpeza
• Limpa o carburador e o sistema de alimentação do combustível 
• Compatível com motores a diesel e gasolina
• Dissolve borrachas, resinas e vernizes

Benefícios:
• Limpeza rápida e eficaz sem desmontagem
• Limpeza sem desmontar, maior economia de combustível
• O motor funciona suavemente
• Pulverização direta



150X
MORE CONCENTRATED THAN 

PREMIUM FUEL ADDITIVES

100%
OF GAS-POWERED ENGINES CAN 

NOW BE TREATED 
WITHOUT TOP ENGINE

DISASSEMBLY

PROVEN TO REMOVE UP TO

46%
OF CARBON DEPOSITS IN 

THE FIRST HOUR AFTER USE
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GDI VALVE CLEANER
ÚNICO PRODUTO DE LIMPEZA DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO DE AR

WWW.CRCIND.COM

150X
MAIS CONCENTRADO QUE ADI-

TIVOS DE COMBUSTÍVEL PREMIUM

100%
DOS MOTORES DE GASOLINA  

PODEM-SE TRATAR AGORA SEM 
 NECESSIDADE DE DESMONTAR  

O MOTOR

DEMONSTRADO QUE ELIMINA

46%
DOS RESÍDUOS DE CARVÃO NA  

PRIMEIRA HORA DE USO

DEPOISANTES
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Ref. TAMANHO

32712 Aerosol 250 ml

Ref. TAMANHO

32738 Aerosol 250 ml

Ref. TAMANHO

32710 Aerosol 250 ml

LIMPEZA DE PRECISÃO

CRC AIR SENSOR CLEAN PRO
Melhora e reestabelece o rendimento e fiabilidade dos medidores de massa de ar como se usa nos motores de injeção modernos.

Características:
• Limpeza à base dissolvente de alta pureza para a limpeza dos sensores de tipo filamento de liga/placa quente
• Secagem rápida
• Elimina os contaminantes do sensor MFA
• Para motores Diesel e gasolina

Benefícios:
• Aumenta o rendimento do sistema de injeção
• Evapora completamente, não deixa resíduo. Compatível com plásticos sensíveis 

CRC OXIDE CLEAN & PROTECT PRO
Óleo de limpeza de ferrugem nos contactos elétricos.

Características:
• Limpa os contactos com ferrugem
• Elimina a ferrugem e a sujidade da superfície
• Pode usar-se para todos os conectores electrónicos push/pull

Benefícios:
• Mantêm limpa a interface
• Deixa a superfície de contacto suave com uma baixa tensão superficial
• Prolonga a vida útil dos componentes

CRC PRECISION CLEANER PRO
Melhora o rendimento e a fiabilidade dos equipamentos elétricos e electrónicos, limpando os componentes e os contactos de 
maneira rápida e eficaz. 

Características:
• Limpeza de secagem rápida dos componentes electrónicos
• Elimina óleo, sujidade e massa das placas dos circuitos impressos
• Melhora o rendimento e a fiabilidade dos equipamentos elétricos e electrónicos

Benefícios:
• Evapora-se rapidamente e completamente
• Não deixa resíduo
• Previne as falhas dos contactos elétricos e electrónicos 
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Ref. TAMANHO

32724 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32737 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32728 Aerosol 500 ml

CRC COCKPIT SHINE PRO
Forma uma barreira protetora contra a descoloração e o endurecimento causado pela penetração do ozono, raios UV e oxigénio.

Características:
• Limpa e protege as borrachas e plásticos
• Dá brilho aos tabliers, pára-choques e ailerons 
• Deixa uma fragrância refrescante
• Proporciona um efeito brilho sedoso

Benefícios:
• Forma uma película brilhante, que repele da água
• Forma uma barreira protetora contra a perda da cor e do endurecimento 
• Deixa uma interior “novo” 

CRC COCKPIT MATT PRO
Renova o interior dos carros, deixando um odor fresco a laranja. Limpa e refresca o plástico, borracha e a madeira ( tabliers, 
vinilos e imitação de couro).

Características:
• Limpa e renova os tabliers e o interior do carros
• Deixa uma fragrância refrescante
• Sem silicone
• Deixa um efeito mate

Benefícios:
• Proporciona um efeito mate os acabamentos interiores
• Limpo, seco e não oleoso

CRC TIRE SHINE PRO
Elimina as manchas e marcas de desgaste dos pneus, de modo que pneus parecem como novos.

Características:
• Limpa, mantêm e protege
• Elimina manchas e marcas de desgaste
• Protege contra a descoloração e oxidação

Benefícios:
• Compatível com borracha e com as jantes
• Deixa uma capa neutra que repele da sujidade
• Os pneus parecem como novos
• Eficaz e simples de usar
• Não lavar ou limpar, espuma e não escorre

LIMPEZA – CUIDADO DO AUTOMÓVEL 



16

Ref. TAMANHO

32726 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32739 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32730 Aerosol 500 ml

CRC TEXTILE CLEAN PRO
Limpa estofos, tapetes, tela, vinilo e couro no interior do carro.

Características:
• Espuma de limpeza de ação rápida e enérgica; penetra rapidamente
• Limpa estofos, tapetes, telas, vinilo e couro
• Elimina manhas difíceis
• Seguro na utilização em todas as superfícies

Benefícios:
• Proporciona no interior do carro uma sensação de limpeza e frescura
• Elimina os maus adores
• Pode-se usar no automóveis, Autocarros, camiões,...

CRC GLASS CLEAN PRO
Elimina a sujidade de asfalto, massa, impressões digitais, nuvem de fumo, insetos  esmagados e resíduos das superfícies de vidros.

Características:
• Mistura superior de surfactantes, aditivos e dissolventes
• Espuma de limpeza altamente efetiva 
• Biodegradável 

Benefícios:
• Elimina as manchas de massa, sujidade, insetos esmagados, nuvem de fumo e 

impressões digitais
• Limpeza de vidros sem deixar camada
• Respeitoso com o meio ambiente

CRC MOTOR CLEAN PRO
Limpeza/ desengordurante extra forte para a superfície do motor. 

Características:
• Elimina o alcatrão, óleo e massa da parte exterior do motor
• Elimina o sal das estradas
• Limpa e desengordura todos os motores

Benefícios:
• Fácil de usar com difusor de pistola
• O motor limpo funciona melhor e é mais eficiente

LIMPEZA – CUIDADO DO AUTOMÓVEL 
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Ref. TAMANHO

30675 Tubo 150 ml
30676 Bidão 2,5L

Ref. TAMANHO

32750 Embalagem com 100 pçs

LIMPADORES - LIMPEZA SEM ÁGUA

CRC SUPER HANDCLEANER
Lava mãos enérgico.

Características:
• Contêm uma mistura de dissolventes e surfactantes biodegradável
• Também contém partículas abrasivas de arraste
• Muito eficaz com massa, carvão e a maioria da sujidade persistente

CRC WIPES PRO 

Características:
• Toalhitas super absorventes 
• Limpa e seca com uma só aplicação
• Capaz de eliminar óleo, massas e colas
• Ideal para as mãos. Ferramentas e peças de trabalho

Benefícios:
• Limpeza e pano em uma pratica toalhita
• Respeitoso com o meio ambiente
• Multiuso
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5-56 PRO SILICONE PROROST  
FLASH PRO

POWER  
LUBE PRO

MULTILUBE PRO

HD  
VASELINE PRO

CHAIN  
LUBE PRO

RUST  
OFF PRO

ÓLEOS

Multiusos Lubrificante com PTFE

Lubrificante de  
correntes + PTFE

Óleo Penetrante 
+MoS2

Desbloqueador de  
efeito de gelo

Lubrificante multiuso  
azul transparente

Compatível com pásticos

Película Protectora

LUBRIFICANTES
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CERAMIC  
PASTE PRO

SILICONE  
GREASE PRO

MULTI GREASE

BRAKLUBE  
PLUS PRO

COPPER 
PASTE PRO

COPPER PASTE 
PLUS PRO

WHITE  
GREASE PRO

SUPER  
ADHESIVE GREASE

BRAKLUBE PRO

HIGH  
TEMP GREASE

SUPER LONGTERM 
GREASE +MOS2

PASTAS

MASSAS

Base silicone

Multiusos

Livre de metal. Cerâmica

Extrema pressão 
+PTFE

Adhesivo

Base metálica cobre Base metálica cobre

Alta temperatura

Altas pressões

Lubrificante para  
Peças de Travões

Lubrificante para  
Peças de Travões

LUBRIFICANTES



5-56 PRO
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WWW.CRCIND.COM

O KIT DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL NUM AEROSSOL!
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Ref. TAMANHO

32734 Aerosol 500 ml
32793 Bidão 5 L
32794 Bidão 20 L
32795 Bidão 200 L

Ref. TAMANHO

32720 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32697 Aerosol 500 ml

LUBRIFICANTES - ÓLEOS

CRC 5-56 PRO
Desloca a humidade, arranca motores molhados, previne falhas elétricas, lubrifica, liberta mecanismos oxidados e presos. 

Características:
• Elimina óleo, sujidade e massa
• Penetra na ferrugem e na corrosão
• Desloca a humidade
• Limpa e protege
• Lubrifica eixos, dobradiças e guias e evita os ruídos

Benefícios:
• Muita elevada capacidade de penetração
• Deixa uma capa fina que protege os metais contra a corrosão
• Desloca a água
• Reduz a fricção
• Solta parafusos

CRC ROST FLASH PRO
Óleo de penetração com efeito de choque gelo.

Características:
• Congela e quebra a ferrugem
• Óleo penetrante de ação capilar
• Solta todo tipo de peças presas
• Sem silicones nem ácidos 
• Reduz a temperatura a -40ºC

Benefícios:
• Quebra a capa da ferrugem
• Penetra profundamente na ferrugem
• Desmontagem rápida e eficaz 
• Compatível com borrachas, Plásticos e revestimentos

CRC MULTILUBE PRO
Lubrificante multiusos transparente, com um aspecto temporal azul de uso geral para usar nas oficinas. 

Características:
• Lubrificante multiusos transparente
• Não escorre
• Cor azul temporal para uma fácil identificação
• Alta pressão e resistente à água
• Amplo intervalo de temperatura até +200ºC 

Benefícios:
• Lubrificação de longa duração
• Altas qualidades adesivas 
• Fácil lubrificação 
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Ref. TAMANHO

32695 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32691 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32721 Aerosol 500 ml

CRC SILICONE PRO
Renova e protege plásticos e borrachas. Previne os ruídos das montagens de plástico.

Características:
• Deixa uma capa limpa de lubrificação sem cor 
• Previne o endurecimento e a congelação das borrachas
• Alta compatibilidade com materiais
• Amplo intervalo de temperatura até +200ºC
• Excelente lubrificação entre diferentes superfícies 

Benefícios:
• Lubrifica, cuida e protege
• Renova plásticos e borrachas
• Previne a aderência de plásticos  

CRC POWER LUBE PRO
Lubrificante de alto rendimento que incorpora um sofisticado pacote de aditivos com PTFE para proporcionar uma proteção de 
longa duração contra fricção, desgaste e corrosão.

Características:
• Lubrificante de alto rendimento com PTFE
• Classificado como lubrificante de extrema pressão
• Penetra e desloca a humidade deixando uma camada protetora 

Benefícios:
• Lubrificação de longa duração
• Suporta extremas cargas
• Reduz a fricção e o desgaste
• Protege contra a ferrugem e corrosão

LUBRIFICANTES - ÓLEOS

CRC CHAIN LUBE PRO
Lubrificante Adesivo que penetra profundamente nas correntes de transmissão e nos rolamentos para formar uma camada 
aderente de longa duração.

Características:
• Excelente para a lubrificação de correntes
• Aditivo de qualidades superiores
• Altamente resistente à água – repelente
• Seguro em O-rings
• Não atrai a sujidade, areia nem pó

Benefícios:
• Penetra nas ligações da corrente e deixa uma camada protetora
• Não pinga nem escorre
• Pulverizado em forma de óleo e se converte em massa
• Alta compatibilidade com os materiais
• Proteção contra corrosão superior
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Ref. TAMANHO

32731 Aerosol 500 ml
32781 Bidão 5L
32782 Bidão 20L

Ref. TAMANHO

32713 Aerosol 250 ml

LUBRIFICANTES - ÓLEOS

CRC RUST OFF PRO
Produto penetrante que ataca a ferrugem e a corrosão, penetra através da ferrugem para libertar as fixações corroídas e os 
componentes mecânicos.

Características:
• Óleo lubrificante e penetrante de ação rápida
• Reduz a fricção 
• Com aditivo MoS2

Benefícios:
• Penetra profundamente na ferrugem
• Capacidade rápida de libertação 
• Previne contra nova corrosão

CRC HD VASELINE PRO
Um Óleo de parafina de base numa vaselina branca pura que emulsiona até uma consistência pastosa a temperatura ambiente. 

Características:
• Vaselina Branca pura para proteger os bornes das baterias e os contactos elétricos
• Deixa uma camada protetora com volume
• Previne as danificações por ácidos

Benefícios:
• Protege contra a ferrugem e corrosão
• Desloca a água
• Prolonga a vida útil da bateria
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Ref. TAMANHO

32722 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

30570 Tubo 100 ml
30572 Cartucho 400 g
30573 Bidão 1 kg

Ref. TAMANHO

32742 Aerosol 500 ml

LUBRIFICANTES - MASSAS

CRC WHITE GREASE PRO
Proporciona uma lubrificação de longa  duração para todas peça móveis. Reduz a fricção e o desgaste.

Características:
• Massa Multiusos com PTFE
• Resistente à água
• Não pinga nem escorre
• Protege contra a corrosão

Benefícios:
• Reduz a fricção e o desgaste 
• Deixa uma capa resistente a água visivelmente branca
• Pulverizado em forma de óleo e se converte em massa

CRC HIGH TEMP GREASE
Massa complexa de lítio com aditivos EP. 

Características:
• Resistente à água 
• Suporta altas cargas 
• Resiste a altas temperaturas

Benefícios:
• Lubrificação de longa duração
• Boas propriedades de vedação contra o pó e a água
• Resistente à corrosão 

CRC SILICONE GREASE PRO
Lubrificante de borrachas e válvulas. 

Características:
• Veda e protege as peças de borrachas e plásticos
• Protege os cabos e juntas
• Protege as peças metálicas contra a corrosão

Benefícios:
• Excelentes capacidades antiaderentes
• Amplo intervalo de temperatura até +200ºC 
• Lubrificação ideal de telhados deslizantes



25

Ref. TAMANHO

30585 Tubo 100 ml
30587 Cartucho 400 g
30589 Bidão 1 kg

Ref. TAMANHO

30565 Tubo 100 ml
30576 Cartucho 400 g
30578 Bidão 1 kg

Ref. TAMANHO

30566 Tubo 100 ml
30567 Cartucho 400 g
30568 Bidão 1 kg
30569 Bidão 5 kg

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Massa de lítio EP com altas propriedades de aderência.

Características:
• Resistente à água
• Reduz fricção e o desgaste
• Protege a da ferrugem e oxidação

Benefícios:
• Mantêm a sujidade, a água fria e quente fora dos equipamentos
• Aumenta a vida útil dos equipamentos
• Compatível com todos os metais e os materiais de vedação utilizados

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS2
Massa preta de lítio de extrema pressão com MoS2.

Características:
• Boa estabilidade à corrosão
• Resistente a altas pressões
• Penetração extrema

Benefícios:
• Resiste à água até 90ºC
• Boa proteção contra a corrosão
• Cria uma camada de lubrificante sólida 

CRC MULTI GREASE
Massa de lítio multiuso para lubrificação de maquinas em geral.

Características:
• Boa estabilidade à oxidação
• Boa Penetração 
• Elevada resistência à pressão

Benefícios:
• Boa proteção contra a corrosão 
• Resiste à água até 90ºC
• Multiusos

LUBRIFICANTES - MASSAS
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Ref. TAMANHO

30344 Tubo 100 g
32711 Aerosol 250 ml
32322 Bidão 500 g

Ref. TAMANHO

10690 Tubo 100 ml
32725 Aerosol 250 ml - COPPER PASTE PRO
32756 Aerosol 200 ml - COPPER PASTE PLUS PRO
10699 Bidão 500 g

32815 TAMANHO

32815 Tubo 100 ml
32719 Aerosol 250 ml - BRAKLUBE PRO
32714 Aerosol 200 ml - BRAKLUBE PLUS PRO
32816 Bidão 1 kg

CRC CERAMIC PASTE PRO
Pasta cerâmica universal de montagem para aplicações anti-gripagem. Evita a corrosão galvânica e gripagem.

Características:
• Pasta universal de latas temperaturas com um pó de cerâmica fina
• Sem metal
• Excelente resistência à água
• Protege contra a gripagem e altas temperaturas

Benefícios:
• Amplo intervalo de aplicação -40ºC a +1.400ºC
• Adequada para alumínio e aço inoxidável 

CRC COPPER PASTE PRO
Lubrificação alta temperatura anti-gripagem. Protege contra fricção, gripagem e corrosão.

Características:
• Pasta alta temperatura com pó de micro fino de cobre
• Previne a transmissão de vibração 
• Evita o contacto metal com metal
• Grande aderência e resistente à água
• Pasta que não escorre

Benefícios:
• Amplo intervalo de aplicação -30ºC a +1.100ºC
• Protege da gripagem e do estrangulamento
• Protege contra a corrosão

CRC BRAKLUBE PRO & CRC BRAKLUBE PLUS PRO
Mantêm as peças dos travões livres para uma ótima eficiência travagem .

Características:
• Lubrificante especial livre de metal para peças dos travões
• Alta resistência a temperatura até  +240ºC
• Previne da corrosão
• Também indicado para peças de alumínio
• Não é necessário retirar as pastilhas nem o sistema travão de tambor

Benefícios:
• Não pinga
• Resistente ao calor e a água
• Mantêm a peças criticas livres e assegura um correto  funcionamento das peças 

dos travões
• IIdeal para pinças de travão de alumínio

LUBRIFICANTES - PASTAS
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Ref. TAMANHO

32699 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32748 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32723 Aerosol 500 ml

PRODUTOS ESPECIALIZADOS

CRC MOTOR STARTER PRO
Fluido profissional de arranque do motor.

Características:
• Garante um arranque rápido e económico para todos os motores gasolina e diesel
• Único efeito auto lubrificante
• Para todos os motores de combustão interna
• Ajuda em temperaturas muito baixas e depois de longos períodos de inatividade

Benefícios:
• Arranque em frio rápido e fiável 
• Protege do desgaste do motor e conserva a bateria
• Uso universal

CRC LEAKFINDER PRO
Deteta e localiza de forma rápida e fiável as fugas de gás e as perdas de pressão nas tubagens, sistemas pressurizados, etc...Mediante 
a formação de bolhas visíveis quando se aplica sobre uma fuga. 

Características:
• Detecta fugas de gás e fugas de baixa pressão
• Cumpre com a norma DIN EN 14291
• Detetor de fugas à base de água
• Certificado de acordo com o número de registo DVGW NG 5170AS0069

Benefícios:
• Detecção fiável de fugas em sistema de Ar condicionado 
• Não tóxico
• Garantia de qualidade através de um seguimento regular por testes do laboratório 

DVGW

CRC UNDERBODY COATING PRO
Garante uma ótima proteção contra a corrosão e um amortecimento do ruído.

Características:
• Revestimento base de betume 
• Veda com uma camada elástica e grossa (até 400µm)
• Formula única que não pinga

Benefícios:
• Protege contra as gravilhas e da corrosão
• Resistente a abrasão e ao isolamento acústico
• Limpo e fácil de aplicar 
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Ref. TAMANHO

32736 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32746 Aerosol 200 ml

Ref. TAMANHO

32745 Aerosol 250 ml

PRODUTOS ESPECIALIZADOS

CRC ELECTRO COOL PRO
Esfria por efeito de gás liquefeito a baixa pressão.

Características:
• Localização de falhas térmicas em equipamentos electrónicos
• Permite localizar avarias cablagem
• Protege as peças sensíveis ao calor durante a soldadura

Benefícios:
• Proporciona que a temperatura mude rapidamente para a resolução de problemas 

das peças termo reativas
• Evapora muito rapidamente 
• Não deixa resíduo

CRC BELT GRIP PRO
Previne o deslizamento em todos tipos de correias.

Características:
• Qualidades adesivas únicas
• Aumenta o poder de transmissão
• Para todo tipo de correias não dentadas

Benefícios:
• Elimina o deslizamento da correia e os seus ruídos
• Aumenta a tração
• Aumenta a vida útil

CRC FLEX SEAL PRO
Substituição de juntas perfuradas ou juntas FIP originais nas flanges com tolerâncias espaçosas ou grandes diferenças na expansão 
térmica.

Características::
• Vedação à base de silicone para juntas
• Altamente viscoso e tixotrópico
• Excelente adesão 
• Boa resistência à temperatura até + 250ºC

Benefícios:
• Muito boa elasticidade para todas as juntas flexíveis 
• Pode aplicar-se verticalmente ou invertendo o formador de boca para baixo
• Resistente a vibrações e expansão térmica
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Ref. TAMANHO

32740 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32741 Aerosol 500 ml

Ref. TAMANHO

32735 Aerosol 500 ml

PRODUTOS ANTICORROSIVOS

CRC ALU HITEMP PRO
Desenhado para criar um acabamento duradouro que não se queime ou descasque a altas temperaturas.

Características:
• Pintura protetora com acabamento de alumínio
• Secagem rápida
• Resistente a temperatura até +600ºC
• Base Silicone

Benefícios:
• Excelente cobertura
• Proporciona uma superfície dura e duradoura
• Para peças do tubo de escape e equipamentos do sistema de combustão
• Excelente resistência a condições ambientais duras

CRC ZINC PRO
Combinação única de pigmentos de Zinco e resinas, formulado para formar um revestimento rico em zinco de alta proteção que 
evite a corrosão pelas suas propriedades galvânicas.

Características:
• Proteção de longa duração contra a ferrugem e corrosão
• Proteção catódica ativa 
• Acabamento mate

Benefícios:
• 98% de Zinc puro
• Resiste aos riscos, curvatura e soldadura
• Pode ser usado como acabamento final ou como primário

CRC ZINC PRIMER PRO
Combate a ferrugem e proporciona uma resistência à corrosão exterior e interior de longa duração ao revestimento.

Características:
• Primário de fosfato de Zinc proteção contra corrosão 
• Protege contra ferrugem
• Secagem rápida
• Cor cinzento muito claro

Benefícios:
• Melhora adesão do revestimento
• Baixa absorção da capa superior
• Pode pintar-se com tipo de cores
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Ref. TAMANHO

32696 Aerosol 500 ml

PRODUTOS ANTICORROSIVOS

CRC GALVA BRITE PRO
Combinação de pigmentos de alumínio e Zinc, resinas e aditivos formulados para formar uma capa protetora flexível com alto brilho.

Características:
• Capa final protetora com acabamento de galvanizado brilhante
• Protege contra a corrosão
• Formula única com base em pó de zinc e alumínio
• Secagem rápida

Benefícios:
• Excelente aderência 
• Resiste à oxidação, descamação e descoloração
• Capa final flexível e dura



32

Ref. TAMANHO

32576 Bidão 1L

Ref. TAMANHO

32577 Bidão 1L

Ref. TAMANHO

32579 Bidão 1L

Ref. TAMANHO

32609 Bidão 1L

CRC FUEL STABILIZER
Controla e reduz a formação de resíduos, verniz e peróxidos durante a armazenagem diesel e gasolina. 

Características:
• Evita a deterioração de combustível
• Protege o sistema de combustível
• Controla e reduz a formação de resíduos e da oxidação durante a armazenagem
Benefícios:
• Sem problemas no inverno
• Para todos os tipos de motores, dois e quatro tempos
• Adequado para diesel e gasolina

CRC DIESEL SYSTEM CLEANER
Previne depósitos da sujidade sobre injetores, permitindo melhor desempenho do motor e aceleração. 

Características:
• Limpa injetores e o sistema de combustão motores diesel
• Elimina depósitos nas velas de ignição e de pré-aquecimento das válvulas de injeção e de admissão

Benefícios:
• Impede que injector se suje
• Melhora o desempenho do motor, elimina os problemas de arranque e 

de ruído do motor em funcionamento
• Otimiza o rendimento do veículo

CRC MOTOR FLUSH
Elimina lama, borracha, ferrugem e verniz das peças internas do motor (gasolina e diesel).

Características:
• Dissolve resíduos depositados em todos os motores
• Limpa o motor da lama, borracha, ferrugem e verniz
• Contêm aditivos anti-desgaste, anti-Corrosão, anti-Oxidação
• Compatível com todo tipo de óleos
Benefícios:
• Prolonga a vida útil do novo óleo
• Melhora a rendimento de combustão, economiza combustível e a vida 

útil do motor
• Evita a contaminação de óleos usados

ADITIVOS

CRC RADIATOR CLEAN & PROTECT
Remove lodo, calcário e ferrugem do sistema de refrigeração.

Características:
• Protege contra a corrosão
• Seguro em todas as superfícies metálicas
• Seguro com a maioria borrachas

Benefícios:
• Ótimo câmbio de calor e frio
• Aumenta a vida útil do radiador
• Apropriado para todos os radiadores de veículos

1L
± 250L
DIESEL

1L
± 15L
OIL

1L
± 250L
FUEL

1L
± 50L

COOLANT
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Ref. TAMANHO

32578 Bidão 1L

Ref. TAMANHO

30542 Bidão 1L

Ref. TAMANHO

32580 Bidão 1L

Ref. TAMANHO

32607 Bidão 1L

CRC RADIATOR SEAL
Detém pequenas fugas no radiador. Compatível com a maioria dos liquidos de refrigeração mais comuns.

Características:
• Veda pequenas fugas de radiador
• Previne a corrosão
• Não danifica as mangueiras de borracha

Benefícios:
• Assegura o motor dos problemas causados por perda do liquido  

refrigerante
• Não corrosivo
• Compatível com a maioria dos líquidos de refrigeração mais comuns

CRC DIESEL ANTIPARAFFINE
Aditivo para combustível diesel para clima frio. Evita a obstrução do filtro diesel. 

Características:
• Previne a solidificação do gasóleo
• Melhora as propriedades do fluidez a baixas temperaturas
• Proporciona CFPP superior (Ponto de Obstrução filtro a frio)

Benefícios:
• Mantém filtro limpo
• Adapta-se a frio diesel à prova de -26 ° C

CRC DIESEL TREATMENT
Para uso regular em sistemas de injeção de combustível diesel para evitar/reduzir os resíduos.

Características:
• Limpa o injector
• Mantém o sistema xe combustível limpo

Benefícios:
• Melhora o desempenho do motor
• Previne a perda potência
• Otimiza a combustão

CRC POWER RENEW
Produto limpeza concentrado para um tanque que oferece um potente choque para a sujidade do sistema de combustível.

Características:
• Potente produto de limpeza do sistema combustível diesel
• Remove depósitos nas velas de ignição, válvulas de admissão e de injeção
• Limpa o interior dos injectores

Benefícios:
• Proporciona um tratamento de choque para os sistemas de combustível 

sujos
• Reduz as emissões
• Previne IDID (depósitos internos injetores diesel) 

ADITIVOS

1L
± 50L

COOLANT

1L
± 750L
DIESEL

1L
± 250L
DIESEL

1L
± 250L
DIESEL
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Ref. TAMANHO

30710 Tubo 3 g
30709 Bisnaga 20 g

Ref. TAMANHO

30696 Tubo 50 ml

Ref. TAMANHO

30697 Tubo 50 ml

ADESIVOS

CRC EXTRA LOCK
Fixador permanente.

Características:
• Fixa e veda uniões roscadas M5-M16
• Fixador permanente
• Cola anaeróbica de alta resistência 
• Ideal para rolamentos e eixos
• Amplo intervalo de aplicação -55ºC até +150ºC

Benefícios:
• Cor : Verde
• Excelente  capacidade de preencher
• Resistente a vibrações, choques, temperatura e corrosão
• Produto de um componente
• Não escorre

CRC QUICK FIX
Cola cianoacrilato .

Características:
• Adesivo de cianoacrilato multifuncional 
• Ideal para espelhos, vidro, borrachas, metais e plásticos
• Adesivo instantâneo
• Colagem rápida e alta resistência

Benefícios:
• Cor : transparente 
• Permite o ajuste e o reposicionamento 
• Aplicável em diversos materiais 

CRC SOFT LOCK
Fixador Temporário.

Características:
• Fixa e veda uniões roscadas M5-M16
• Fixador desmontável 
• Cola anaeróbica de resistência média
• Boa tixotropia e viscosidade para uma boa capacidade de preenchimento
• Amplo intervalo de aplicação -55ºC até +150ºC

Benefícios:
• Cor Azul
• As ligações se podem desmontar no futuro
• Resistente aos choques e vibrações
• Produto de um componente
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Ref. TAMANHO

30698 Tubo 50 ml

Ref. TAMANHO

30699 Tubo 50 ml

ADESIVOS

CRC EASY SEAL
Selador de tubos.

Características:
• Cola e veda conexões em instalações hidráulicas e pneumáticas: até 3 ”
• Tempo de secagem lenta
• Adesivo anaeróbico baixa resistência
• Vedação direta 

Benefícios:
• Cor branca
• Permite o ajuste e substituição por 30 minutos
• Resistente a óleo, gás, água, vibração, choque, temperatura e corrosão
• Produto de um componente

CRC RIGID SEAL
Formador de juntas rígidas.

Características:
• Veda as caixas de engrenagens, motores e flanges metálicas mecanizadas
• Vedação permanente
• Adesivo anaeróbico de alta resistência

Benefícios:
• Cor laranja
• Excelente capacidade de preenchimento
• Resistente a óleo, gás, água, vibração, choque, temperatura e corrosão
• Produto de um componente
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Ref. TAMANHO

32168 Pulverizador 500 ml

Ref. TAMANHO

30463 Pumpsprayer 1L

Ref. TAMANHO

10871 Suporte para Handcleaner 2,5L 
10902 Doseador para Handcleaner 2,5L 

Ref. TAMANHO

30663 Aerosol
32239 Estação de recarga de gas
30667 Kit peças

ACESSÓRIOS

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Suporte para facilitar a fixação do produto.

Características:
• A tampa do deposito pode trocar por um doseador
• O doseador permite um controle para que não haja derrames e evite a contaminação do reservatório 

com as mãos sujas.

CRC HANDSPRAYER
Pulverizador manual recarregável.

Características:
• A pressão genera-se no pulverizador
• Pode utilizar o pulverizador em todos os produto da CRC em granel, exceto os produtos de limpeza 

á base de disolvente 

CRC PUMP SPRAYER
Pulverizador recarregável.

Características:
• A pressão para pulverizar genera-se por um sistema manual de bombeio
• A pressão disponível na embalagem permite uma pulverização continua durante mais tempo
• Pode usar o pulverizador com a maioria dos produtos da CRC em granel

CRC REFILL CAN
Aerosol recarregável combina o benefício de usar produtos em granel com as características de um 
aerosol.

Característica:
• O aerosol chega a uma pressão de 8 bares enchendo com ar comprimido de um compressor  standar 

e uma unidade de filtro / regulador.
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Ref. TAMANHO

91100039 Cobertura de assento 1pc

Ref. TAMANHO

30669 Pistola Lubrifição

ACESSÓRIOS

CRC GREASE GUN
Pistola lubrificação para cartuchos de 400 g. de todo o tipo de lubrificantes CRC.

Características:
• Material sólido
• Reutilizável

CRC SEAT COVER
Cobertura de assento em nylon reutilizável.

Características:
• Cobre toda parte frontal do assento
• Fabricado com nylon durável
• Lavável
• Repele óleo, massa, sujidade e água
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WWW.CRCIND.COM

REVEJA OS NOSSOS NOVOS VIDEOS ANIMADOS 
DOS PRODUTOS!

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 ANIMADOS 
NA PAGINA WEB!

• Vá a www.crcind.com
• Click na janela de indústria 
• Faça click em videos
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O seu distribuidor

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1
BE-9240 Zele
Belgium
Tel.: +32 (0) 52 45 60 11

www.crcind.com


