REF:

1434001500- 100ml
1434002200- 200ml
1434004600- 500ml

1434034300- 500ml
1434489100- 250ml

Descrição

Benefícios do produto:

Recomendado para:

WD-40® Produto Multiusos protege
o metal contra a oxidação e
corrosão, liberta peças presas,
repele a humidade e lubrifica
praticamente tudo. Remove
inclusive óleo, gordura, poeiras
entre outras sujidades da maioria
das superfícies.

Repele a humidade evitando a ferrugem e protege
sistemas elétricos da humidade.
Desbloqueia e solta peças e mecanismos presos.
Lubrifica permitindo que os equipamentos
funcionem perfeitamente.
Remove sujidade, óleo e resina.
Protege as superfícies metálicas contra ferrugem
e corrosão.
Fácil de usar

Equipamentos e ferramentas
de jardinagem
Terminais de bateria
Velas de ignição
Quadros de bicicletas
Dobradiças e fechaduras
Ferramentas elétricas
Motores
Ligas
Escapes

Sistema Dupla Ação, que permite alternar
facilmente de uma aplicação ampla para uma
aplicação precisa.
Válvula de 360° que permite a utilização vertical
ou de cabeça para baixo, possibilitando todo o tipo
de aplicações e trabalhos.
Repele a humidade evitando a ferrugem e protege
sistemas elétricos da humidade.
Desbloqueia e solta peças e mecanismos presos.
Lubrifica permitindo que os equipamentos
funcionem perfeitamente.
Remove sujidade, óleo e resina.
Protege as superfícies metálicas contra ferrugem
e corrosão.
Fácil de usar

Equipamentos e ferramentas
de jardinagem
Terminais de bateria
Velas de ignição
Quadros de bicicletas
Dobradiças e fechaduras
Ferramentas elétricas
Motores
Ligas
Escapes
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Descrição

Proporciona uma lubrificação
avançada reduzindo a fricção,
prevenindo o desgaste e
maximizando a vida útil dos
equipamentos de corte.
Funciona sob pressão extrema e é
ideal para máquinas e ferramentas
de corte e perfuração.

Benefícios do produto:

Recomendado para:

Melhora os acabamentos feitos com máquinas
Previne a corrosão e o atrito no metal
Compatível com todo o tipo de metais
Melhora o desempenho de ferramentas
Prolonga a vida útil de ferramentas

Equipamentos de corte
manuais e elétricos
Engenhos de furar manuais e
elétricos
Máquinas de roscar

Resiste a temperaturas de -20°C a +115°C
Lubrificação de longa duração
Excelente aderência e propriedades de vedação e
selagem
Ideal para superfícies metálicas
A fórmula contém WD-40® Produto Multiuso

Porcas e parafusos
Rolamentos e correntes
Fechaduras
Tubos
Torneiras

1434109800- 400ml

1434217000- 400ml

Proporciona uma lubrificação e
proteção da corrosão com efeito
duradouro devido à sua textura em
gel. Não pinga, tem uma excelente
aderência e propriedades de
vedação e selagem que
proporcionam resistência à água.
Funciona numa ampla escala de
temperaturas, sendo adequado
para aplicações numa grande
variedade de superfícies metálicas.
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Descrição

Benefícios do produto:

Recomendado para:

Lubrificante universal de longa duração com
propriedades anti desgaste e anti corrosão.
Resistente á agua e ao calor, pode ser utilizado a
várias temperaturas (entre -20º e +140ºC).

Maquinaria, rolamentos,
rolos, correntes, tornos,
ventiladores, lâminas,
engrenagens, baterias,
antenas, dobradiça,
ferramentas, portas de jardim
e automáticas,
eletrodomésticos, carrinhos
de bebé, automóveis,
motociclos, janelas, etc.

1434608600- 150ml

• Ultra fluído, com grande poder de penetração e
limpeza.
• Teste tensão superficial (ASTMD-1331) dins/cm
1434462400- 100ml

• Lubrificante
spray profissional adequado
para lubrificação e
manutenção de fechaduras e
cilindros.
• Lubrifica adequadamente,
protege do desgaste e da
corrosão, penetra, limpa e
desbloqueia.
• Aplica-se em fechaduras de
interior e exterior, cilindros,
cadeados convencionais e
antirroubo (mota, bicicleta,
carro, etc.) e todo o tipo de
fechaduras em geral.
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Descrição

Benefícios do produto:

Recomendado para:

Limpa de um modo eficaz óleo,
sujidade, poeiras, resíduos de fluxo
e condensação de todos os
equipamentos elétricos e
eletrónicos.
Alcança rapidamente áreas de
difícil acesso, apresenta uma
secagem rápida e não deixa
resíduos. Utilizar apenas em
equipamentos desligados.

Não deixa resíduos
Rápida atuação sem conduzir eletricidade
Seguro para utilização em equipamentos elétricos
sensíveis
Ideal para remover óleo, sujidade, poeiras,
resíduos de fluxo e condensação

Placas de circuito
Componentes elétricos
Impressoras
Interruptores

1434368900- 400ml

Fornece lubrificação resistente e durável em
condições adversas. Esta lubrificação é uniforme e
densa, reduzindo fricção e desgaste. Possui as
seguintes características técnicas: faixa de
temperatura de uso de -10 ° C a +250 ° C,
estende um filme que facilita sua localização e não
contém produtos químicos perigosos.

Máquinas, rolamentos, rolos,
correntes, tornos,
ventiladores, lâminas,
engrenagens, sistemas de
travagem, baterias, antenas,
portas automáticas e
deslizantes, janelas, etc.

1434083100- 250ml
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