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1. Allmän beskrivning 

CRC Braklube Plus Pro är ett förstklassigt bromsfett som är perfekt 

för smörjning av rörliga delar på bromsok och trumbromssystem vid 

montering, installation och ombyggnad. Det förlänger livslängden på 

bromsbelägg och bromsok och förhindrar att bromsarna knakar. Fettet 

har en välbalanserad viskositet så att det inte rinner av, inte ens när 

bromsarna värms upp till höga temperaturer.  

CRC Braklube Plus Pro är metall- och partikelfri och kompatibel med 

alla material i bromsområdet (även ABS- och aluminiumbromsok). Det 

är vattenbeständigt och klarar hög temperatur.  

CRC Braklube Plus Pro-fettet är förpackat i en innovativ dispenser som 

underlättar applicering utan dropp och krångel. Med utloppsregulatorn 

kan du välja önskad mängd för ekonomisk användning. En borste 

levereras med varje burk så att du kan välja att använda med borste för 

större ytor och utan borste för detaljerade appliceringar.  

Använd inte på rotorer och bromsbeläggens friktionssida.  

 

2. Egenskaper 

 
• Välbalanserad viskositet: droppar inte av från bromsok och trumbromssystem. 

• Utmärkt vatten- och värmebeständighet 

• Förhindrar korrosion 

• Metall- och partikelfritt (kompatibelt med ABS- och aluminiumbromsok) 

• Kompatibelt med alla material i bromsområdet (säkert på de flesta gummisorterna, plastsorterna och 

beläggningarna) 

• Säkert på metallytor; fläckar inte 

• Snillrik utmatningsregulator: välj önskad utmatning för ekonomiskt bruk 

• Extra borste ingår: använd med borste för större ytor och utan borste för detaljerad applicering 

• Innovativt dispenseringssystem: inga rester lämnas kvar i burken 

• Skyddskåpa: förhindrar att produkten torkar ut 
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3. Tillämpningar 

CRC Braklube Plus Pro smörjer de rörliga delarna av bromsarna vid montering, installation eller 

ombyggnad. Det förlänger bromsarnas livslängd och gör så att de inte låter.  

 

4. Anvisningar 
 

• Applicera på en ren, torr yta. 

• Applicera en tunn, jämn film. 

• Det finns ett säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EG-föreskrift nr 1907/2006 Art.31 och ändringar för alla 

CRC-produkter. 

! Var försiktig så att du inte applicerar Braklube Plus Pro på bromsskivan (rotorn) eller på 

bromsbeläggens friktionsyta. 

 

5. Typiska produktdata (utan drivmedel) 

NLGI-klass: 2 

Färg: Gul 

Lukt  Karaktäristisk lukt 

Driftstemperatur: -30 °C → +240 °C 

Flampunkt: 240 °C 

Droppunkt (ASTM D 217): Droppar ej 

Arbetad penetration (ASTM D 217):  275 till 290 1/10 mm 

SKF Emcor Test IP 220/85  Korrosionsgrad 0/0 

Typ av basolja:  Semisyntetisk 

Viskositet hos basolja vid 40 °C (ASTM D 445):  +/- 375 mm2/s 

Viskositet hos basolja vid 100 °C (ASTM D 445): +/- 32 mm2/s 

4 kulprovning, svetsbelastning (DIN 51 350-04)  2200 N 

Densitet vid 25 °C (DIN 51 757)       0,9 g/ml 
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6. Förpackning 

Dispenser: 12 x 200 ml 

 

Al l information i den här publikat ionen är baserad på serviceerfarenhet och/el ler laboratorietester . På grund 

av den stora mängden utrustning och förhållanden som finns och den oförutsägbara mänskl iga faktorn 

rekommenderar v i att våra produkter testas på plats före användning. Al l information ti l lhandahål ls i god tro 

men utan garant i, varken uttryckt eller underförståd d. 

Det här tekniska databladet kan redan ha reviderats av skäl som lagstif tning, t i l lgängl ighet av komponenter 

och nyförvärvade erfarenheter. Den senaste och enda gilt iga vers ionen av det här tekniska databladet skickas 

ti l l dig på begäran el ler f inns på vår webbplats: www.crcind.com.  

Vi rekommenderar att du registrerar dig på den här webbplatsen för den här produkten så att du kan få a l la 

kommande uppdaterade versioner automatiskt .  

Datum: 24 augusti 2020 

 


