
Lubrifiant  
multifuncţional



 � Curăţă și protejează, lubrifiază, desface 
ansamblurile ruginite, oprește scârţâitul, 
înlătură umezeala, deblochează mecanismele 
înţepenite.

 � Peste 2.000 de aplicaţii în domenii cum ar fi : 
auto, casă și grădină, industrie, aparate electrice, 
birou, armată, aviaţie, sport și recreere.

 � Nu conţine silicon.

Cod Denumire Buc/bax

780000 Lubrifiant multifunct. WD-40 100ml cod 30201 24

780001 Lubrifiant multifunct. WD-40 200ml cod 30302 36

780007 Lubrifiant multifunct. WD-40 240ml 36

780002 Lubrifiant multifunct. WD-40 400ml cod 30204 24

780003 Lubrifiant multifunct. WD-40 SMARTSTRAW 450ml cod 30237 24

780004 Lubrifiant multifunct. WD-40 5L cod 44506 1

780008 Lubrifiant multifunct. WD-40 25L cod 44025 1

780013 Lubrifiant multifunct. WD-40 200L cod 44200 1

780040 Lubrifiant Multifuncțional WD-40 FLEXIBLE 600ml 6

WD- 40 ECONOMIC pACK

...curăţă, lubrifiază, 
protejează, penetrează,  

îndepărtează umezeala...
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 � Lubrifiant multifuncţional cu un sistem unic și revoluţionar 
de pulverizare printr-o duză cu funcţie dublă.

 � Oferă 2 posibilităţi de pulverizare: 
• pentru aplicaţii precise un jet îngust de pulverizare; 
• pentru aplicaţii pe suprafeţe mari un jet larg de pulverizare.

WD- 40 SMArt StrAW

 � Lubrifiant multifuncțional cu aplicator flexibil și 
valvă care permite aplicarea în orice poziție (la 360°).

 � Aplicatorul flexibil, cu o lungime de 18 cm, care 
poate fi modelat în forma dorită de utilizator.

 � 2 posibilități de aplicare: jet larg pentru suprafețe 
mari și jet îngust pentru aplicații precise. 

 � Pătrunde în locurile și spațiile greu accesibile,  
nu necesită demontarea ansamblurilor. 

 � Ambalaj de 600 ml, ideal pentru utilizare intensivă.

WD-40 FLEXIBLE

NOU
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 � asigură funcţionarea uşoară şi elimină scârţâitul balamalelor, 
broaştelor, lacătelor, zăvoarelor şi şuruburilor

 � curăţă şi lustruieşte chiuvetele de bucătărie din oţel şi 
armăturile metalice

 � eliberează sistemele de închidere blocate ale geamurilor
 � curăţă mucegaiul, rugina şi petele de calcar de pe duş
 � îndepărtează seva şi pământul de pe uneltele de 
grădinărit

 � curăţă şi lubrifiază angrenajele maşinilor de tuns 
iarba şi uneltele de grădinărit

 � protejează greblele, lopeţile şi orice altă unealtă 
pe parcursul lunilor de iarnă

 � protejează lacătele contra ruginii şi coroziunii

CASA şI GrĂDINA

 � curăţă şi protejează cablajele auto 
(frână, acceleraţie, ambreiaj), trapele şi 
mecanismele de reglare ale scaunelor

 � îndepărtează umezeala de pe capacele de 
delcou şi bujii asigurând o pornire rapidă a 
motorului umed

 � protejează lanţurile de la motociclete, scutere şi 
alte vehicule cu lanţ împotriva ruginii şi coroziunii

 � curăţă smoala, insectele şi alte substanţe de pe 
caroseriile autoturismelor şi camioanelor

 � lubrifiază balamalele uşilor, hayonului şi capotelor 
autovehiculelor

 � curăţă şi protejează polii acumulatorilor auto 
împotriva oxidării

 � curăţă şi protejează motoarele împotriva ruginii

SpOrt şI rECrEErE

 � lubrifiază şi protejează aparatele de gimnastică
 � lubrifiază roţile, rulmenţii şi lanţurile diferitelor echipamente sportive
 � protejează instrumentele de pescuit şi echipamentul pentru căţărare împotriva ruginii
 � protejează împotriva umezelii şi coroziunii motoarele ambarcaţiunilor

AUtO - MOtO
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INDUStrIE

 � lubrifiază şi protejează asigurând funcţionarea uşoară a diferitelor mecanisme şi 
angrenaje mecanice

 � lubrifiază şi asigură buna funcţionare a benzilor transportoare
 � lubrifiază filetele şuruburilor pentru o asamblare mai uşoară

 � penetrează şi eliberează şuruburile înţepenite  
şi bolţurile ruginite

 � previne cimentarea diferitelor unelte şi utilaje 
folosite în construcţii

 � curăţă şi protejează utilajele de încărcare 
(elevatoare şi motostivuitoare), sculele şi 
echipamentele de lucru

ArMAtĂ şI AVIAŢIE

 � curăţă cenuşa şi praful de puşcă ars de 
pe ţeava armelor de foc 

 � lubrifiază şi protejează mecanismele de 
aterizare, turbina şi elicea motoarelor de 
avion împotriva ruginii şi coroziunii

 � curăţă şi protejează elicea elicopterelor
 � îndepărtează umiditatea de pe 
contactele electrice şi asigură buna 
funcţionare a aparaturii radar

 � lubrifiază şi asigură funcţionarea uşoară 
a manşei avionului, butoanelor şi 
întrerupătoarelor din panoul de bord 

ApArAtE ELECtrICE

 � curăţă, lubrifiază şi protejează sculele 
electrice de mână

 � lubrifiază şi protejează întrerupătoarele, 
ştecherele şi prizele electrice

 � asigură pornirea uşoară a motoarelor 
electrice în condiţii de umiditate

 � deblochează ansamblurile înţepenite ale 
sistemelor de ventilaţie

 � curăţă plăcile de bază ale calculatoarelor PC şi 
mecanismele ceasurilor, prevenind ruginirea 
componentelor acestora

BIrOU

 � lubrifiază articulaţiile şi mecanismele de reglare ale mobilierului de birou
 � curăţă şi previne ruginirea accesoriilor de birou (perforatoare, capsatoare, dosare cu şină metalică)
 � deblochează sertarele metalice 
 � îndepărtează umiditatea şi lubrifiază uşile glisante
 � lubrifiază foarfecele şi cuţitele pentru tăiat hârtia
 � îndepărtează etichetele şi adezivii de pe dosare şi bibliorafturi
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 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu funcție de pulverizare dublă. 
 � Curăță urmele de ulei, praf, murdărie, oxizi și condensul de pe suprafețele sensibile ale aparatelor 
electrice și electronice. 

 � Se evaporă rapid și nu lasă reziduuri. 
 � Pătrunde rapid și nu conduce curentul electric.
 � Aplicații: imprimante, aparate de măsură și control (potențiometre, voltmetre etc.), circuite integrate, 
întrerupătoare, diferite ansambluri electrice.

WD-40 CONtACt CLEANEr  
SOLuţie CurăţAt CONtACte eLeCtriCe

Cod Denumire Buc/bax

780015 WD-40 CONtACt CLeANer sol curatat contacte electr.c.44376 12

GAMA WD-40 SpECIALISt
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 � Aplicator tip Smart Straw – duză  
cu funcție de pulverizare dublă. 

 � Îndepărtează mizeria, vaselina,  
produsele petroliere, funinginea. 

 � Acțiune rapidă. 
 � Nu lasă reziduuri. 
 � Permite echipamentului curățat să  
funcționeze mai mult timp și fără probleme.

 � Îndepărtează cu până la 25% mai multe sub- 
stanțe și depuneri dificile (casnice și industriale). 

 � Aplicații: mase plastice, motoare, țevi de eșapament, mașini și 
scule electrice, mașini industriale, suprafețe de lucru și podele.

WD-40 DEGrEASEr  
SOLuţie De CurăţAre şi DegreSAre

Cod Denumire Buc/bax

780016 WD-40 De-greASer solutie curatare universala c.44393 12

 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu  
funcție de pulverizare dublă.

 � Formulă pe bază de PtFe cu uscare  
rapidă care asigură o lubrifiere de lungă durată. 

 � reduce frecarea și uzura. 
 � rezistență la temperatură: -45⁰C la +260⁰C.
 � Asigură o protecție la frecare și uzură  
de 2 – 2,5 ori mai ridicată.

 � Aplicații: lame de tăiere și burghie, scule electrice,  
uși și ferestre, lacăte, aplicații metalice, lanțuri și cabluri, matrițe.

WD-40 DrY ptFE  
LuBriFiANt uSCAt Pe BAZă De PtFe

Cod Denumire Buc/bax

780017 WD-40 DrY PtFe lubrifiant PtFe uscat c. 44395 12

 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu funcție  
de pulverizare dublă. 

 � Pătrunde rapid în profunzime și deblochează  
ansamblurile ruginite și înțepenite. 

 � Performanţe deosebite la presiuni ridicate. 
 � rezistență deosebită la umiditate. 
 � Îndepărtează murdăria și urmele de rugină de pe suprafață. 
 � Previne rugina și coroziunea. 
 � rezistență la temperatură -20⁰C la +90⁰C.
 � rezistență la presiune ridicată, de până la de 3 ori mai mare 
 � Asigură o protecție anticorozivă superioară.
 � Aplicații: piulițe, încuietori, lanțuri, nituri, rulmenți, elemente de 
fixare (șuruburi), roți de transmisie, țevi, unelte și scule.

WD-40 pENEtrANt  
LuBriFiANt DegriPANt

Cod Denumire Buc/bax

780018 WD-40 PeNetrANt lubrifiant penetrant c.44362 12

 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu  
funcție de pulverizare dublă. 

 � Lubrifiere excelentă. 
 � Performanţe deosebite la presiuni ridicate. 
 � Hidrofug. 
 � elimină înțepenirea. 
 � Previne rugina și coroziunea. 
 � rezistență la temperatură: de la -35⁰C la +200⁰C.
 � rezistenţă la presiuni înalte și temperaturi de 3-4 ori mai mari,  
de asemenea asigură o protecție deosebită împotriva coroziunii.

 � Aplicații: curele, rulmenţi, unelte și scule, roți de transmisie, 
supape, încuietori și balamale de la uși, matriţe.

WD-40 SILICONE  
SPrAY Pe BAZă De SiLiCON

Cod Denumire Buc/bax

780019 WD-40 SiLiCONe spray pe baza de silicon c.44389 12

 � Aplicator tip Smart Straw – duză cu  
funcție de pulverizare dublă.

 � Formulă cu particule de PtFe asigură  
o lubrifiere și o protecție superioară.

 � Prelungește viața uneltelor și echipamentelor  
prin reducerea frecării și uzurii.

 � rezistență la temperatură: -20⁰C la +250⁰C.
 � Asigură o protecţie la frecare şi uzură de peste 2 ori mai ridicată.
 � Aplicaţii: osii, unelte de precizie, cuzineți, echipament hidraulic, 
scripeți şi scule electrice.

WD-40 ptFE  
LuBriFiANt Pe BAZă De PtFe

Cod Denumire Buc/bax

780021 WD-40 PtFe lubrifiant pe baza de PtFe 12

 � Aplicator tip Smart Straw - duză  
cu funcţie de pulverizare dublă.

 � Lubrifiant pentru sarcini dificile. 
 � Vâscozitate ridicată. 
 � rezistență de durată împotriva  
umidității și căldurii. 

 � reduce frecarea în aplicațiile metal pe metal. 
 � Previne coroziunea. 
 � Oferă protecție foarte bună împotriva uzurii  
(cu până la 20-40%) și o rezistență la presiune în timp foarte 
bună, de până la 4 ori mai mare. 

 � Aplicații: încuietori, pistoane, cric, troliu, rulmenți, glisiere, 
cabluri, elemente ale instalației de frânare.

WD-40 WHItE LItHIUM  
VASeLiNă Pe BAZă De Litiu

Cod Denumire Buc/bax

780020 WD-40 WHite LitHiuM vaselina baza de litiu c. 44391 12

= valabil pe Comandă speCială
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 � Lubrifiere excelentă în condiții uscate sau cu mult praf
 � Formează o peliculă uscată de protecție care asigură o 
lubrifiere de lungă durată ce protejează împotriva coroziunii 
și ruginii

 � reduce frecarea și uzura
 � uscare rapidă
 � Aplicații: lanțuri 

WD-40 BIKE DrY LUBE 
LuBriFiANt uSCAt PeNtru LANȚuri 

Cod Denumire Buc/bax

780051 WD-40 Bike Dry lube-lubrifiant uscat 100ml 44789 12

GAMA WD-40 BIKE
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 � Lubrifiere excelentă în condiții umede
 � Formula sa extrem de rezistentă la umiditate asigură o 
lubrifiere de lungă durată

 � reduce frecarea și uzura
 � Asigură o protecție remarcabilă împotriva coroziunii
 � Aplicații: lanțuri 

WD-40 BIKE WEt LUBE 
LuBriFiANt uMeD PeNtru LANȚuri

Cod Denumire Buc/bax

780052 WD-40 Bike Wet lube-lubrifiant umed 100ml 44777 12

 � Lubrifiere excelentă în orice condiții meteorologice
 � Calitatea deosebită a particulelor de PtFe din compoziție 
asigură o lubrifiere maximă

 � reduce frecarea și uzura
 � Asigură o protecție remarcabilă împotriva coroziunii
 � Aplicații: lanțuri, schimbătoare de viteze, cabluri și manetă 
schimbător 

WD-40 BIKE ALL CONDItIONS LUBE  
LuBriFiANt PeNtru BiCiCLete PeNtru  
tOAte CONDiȚiiLe

Cod Denumire Buc/bax

780053 WD-40 Bike All Conditions lube- lubrifiant pt. orice conditii 250ml  44803 12

 � Îndepărtează praful, lubrifianții, grăsimea și murdăria de pe 
bicicletă

 � Acționează rapid
 � Nu lasă reziduuri
 � Aplicații: lanțuri, schimbătoare de viteze, ansamblu de 
pinioane, foaie pinion

WD-40 BIKE DEGrEASEr  
SOLuȚie De CurăȚAre Și DegreSAre

Cod Denumire Buc/bax

780054 WD-40 Bike Degreaser- solutie curatare si degresare 500ml 44804 12

 � Îndepărtează rapid noroiului, lubrifianții şi murdăria
 � Se poate utiliza pe toate suprafeţele, inclusiv pe cele vopsite, 
din fibră de carbon, plastic, cauciuc sau cromate

 � rapid şi uşor de folosit
 � Aplicații: cadrul bicicletei și furca, pedale, ghidon, șa, roți, 
lanțuri și frâne

WD-40 BIKE CLEANEr  
SOLuȚie De CurăȚAre 

Cod Denumire Buc/bax

780055 WD-40 Bike Cleaner - solutie curatare 1l. 44794 12
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Broşuri

rafturi

 � Raft podea WD-40 
Cod: 690007

 � Raft tejghea WD-40 
Cod: 600024 � Raft tejghea WD-40 BIKE 

Cod: 600260 

 � Coş WD-40 3x9 asamblat 
Cod: 600050

 � Coş WD-40 4x5 
Cod: 600038

 �  Raft circular WD-40 
Cod: 600235 

 � Raft MIDIRACK WD-40 55cm + 
Panou pt. MIDIRACK WD-40 55cm 
Cod: 630111+630112
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