
SOLUŢIA PERFECTĂ PENTRU ORICE APLICAŢIE



PERFORMANŢĂ RIDICATĂ
SILICONE
SPRAY PE BAZĂ
DE SILICON

 Rezistă la temperaturi între -35°C şi +200°C

 Previne lipirea componentelor

 Impermeabilizează şi protejează împotriva umidităţii

 Pentru utilizare pe metal, plastic, cauciuc şi lemn

Această soluţie este bazată pe o formulă ce acţionează 
în profunzime, nu pătează şi oferă lubrifiere excelentă, 
nu atrage murdăria şi protejează împotriva umidităţii. 
Împiedică lipirea componentelor,  putând fi utilizat 
pentru echipamente supuse la presiuni ridicate.

Certificare NSF #145374 - categoria H2

DOZARE PRECISĂ

JET LARG



DEBLOCARE RAPIDĂ
PENETRANT

 Rezistă la temperaturi între -20°C şi +90°C 

 Pătrunde rapid în piesele cu rugină sau coroziune 

 Deblochează mecanismele înţepenite

 Pentru utilizare pe metal, aliaje, cauciuc şi plastic 

Această soluție puternică acționează rapid, pătrunde 
imediat în zonele greu accesibile, deblocând 
mecanismele înțepenite, piesele mobile blocate sau 
ruginite. Are o rezistență ridicată la apă.

Certificare NSF #145375 - categoria H2 

DOZARE PRECISĂ

JET LARG



PERFORMANŢĂ RIDICATĂ
WHITE LITHIUM
VASELINĂ PE 
BAZĂ DE LITIU

 Rezistă la temperaturi între -18°C şi +145°C 

 Lubrifiant rezistent la apă şi căldură

 Protecţie de lungă durată împotriva ruginii şi coroziunii

 Pentru utilizare în aplicații metal-metal.

Certificare NSF #145376 - categoria H2

Această vaselină este o soluţie mai vâscoasă, ce oferă 
lubrifiere de lungă durată, nu curge sau picură. Este ideală 
pentru aplicaţii metal-metal, reducând frecarea şi asigurând 
funcţionarea lină a uneltelor şi echipamentelor dvs. Se 
recomandă utilizarea în conexiuni metalice portante.



ACŢIUNE RAPIDĂ
DEGREASER
SOLUŢIE DE 
DEGRESARE

 Acţionează imediat după aplicare

 Uşor de clătit, nu lasă urme

 Curăţă urmele de ulei, vaselină, murdărie şi funingine

Certificare NSF #145373 - categoria K1

Această soluţie pe bază de solvenţi, cu acţiune rapidă, 
îndepărtează urmele de vaselină, ulei, murdărie şi 
funingine, fără a lăsa reziduuri. Acţionează imediat după 
aplicare şi este uşor de clătit. Pentru utilizare pe o gamă 
largă de suprafeţe, inclusiv metal, hote şi pardoseli.

DOZARE PRECISĂ

JET LARG



ANTI-FRICŢIUNE
DRY PTFE
LUBRIFIANT

 Rezistă la temperaturi între -20°C şi +250°C 

 Lubrifiere şi protecţie sporită

 Peliculă transparentă uscată ce rezistă la murdărie,  
 praf şi ulei

 Pentru utilizare pe metale, plastic şi sticlă

Această soluţie conţine PTFE (teflon) ce asigură 
o lubrifiere sporită, lăsând o peliculă uscată şi 
transparentă ce nu atrage praful, murdăria sau uleiul. 
Se usucă rapid şi acţionează excelent şi ca agent de 
îndepărtare a mucegaiului.

Certificare NSF #145371 - categoria H2

DOZARE PRECISĂ

JET LARG



 Produs de curăţare cu acţiune rapidă, fără proprietăţi
 conductoare

 Pătrunde rapid şi nu lasă reziduuri

 Pentru utilizare pe echipamente electrice, contacte, 
 mase plastice şi cauciuc

USCARE RAPIDĂ
CONTACT CLEANER
SOLUŢIE DE
CURĂŢARE
Această soluţie curăţă reziduurile de ulei, murdărie, flux 
de lipit şi condens de pe echipamentele electronice şi 
electrice sensibile. Pătrunde imediat în locurile greu 
accesibile şi se usucă rapid, fără a lăsa reziduuri.

Certificare NSF #145372 - categoria K2

DOZARE PRECISĂ

JET LARG



Vă puteţi baza în continuare pe Lubrifiantul multifuncţional 
WD-40®, dar puteţi adăuga acum WD-40 SpecialistTM trusei 
dvs. de scule pentru toate acele lucrări ce necesită o soluţie 
specifică. 

PROBLEMĂ 
REZOLVATĂ,
LUCRU BINE 

FĂCUT!

Introducem linia WD-40 SpecialistTM, o gamă profesională de 
produse sub marca WD-40® pe care aţi ajuns să vă bazaţi. Aceste 
produse noi au fost concepute special pentru acele aplicații mai 
dificile ce trebuie făcute bine și într-un timp cât mai scurt.

Filiala Baia Mare 

430071, B-dul Independenței 21 C

(Modulele 6-7)

tel.: 0262-217 448

email: baiamare@temad.ro

Filiala București 

077025, Bragadiru, Ilfov, Str. Centurii nr. 5-7  

tel.: 021–312 27 45 

email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău 

120118 , Şoseaua Brăilei nr. 4 

tel.: 0238–723 181 

email: buzau@temad.ro

Filiala Călărași  

910021, Str. Oborului nr. 3 

tel.: 0242–311 495 

email: calarasi@temad.ro

Filiala Cluj

407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida 

Str. Clujului nr. 61 

tel.: 0264–403 300, fax: 0264–416 266

email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța

900155, Str. Celulozei nr. 6 

(incinta PALAS)

tel.: 0241–584 404, fax: 0241–584 440

email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova

200207, Str. Brestei nr. 156

tel.: 0251–599 851

email: craiova@temad.ro

Filiala Deva 

330182, Calea Zarandului nr. 256 A

tel.: 0254–235 088

email: deva@temad.ro

Filiala Oradea

417360, Loc. Oșorhei nr. 388

tel.: 0259–430 043

email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț

610202, Str. Nordului nr. 11

tel.: 0233–230 490

email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești

117030, com. Albota,

Str. Ecologiei nr. 790, Argeș

tel.: 0248–250 390

email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu

550135, Str. Distribuţiei nr. 3/5

tel.: 0269–243 826

email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara

307285, Loc. Moșniţa Nouă nr. 387

tel.: 0256–393 300, 0256–393 301

email: timisoara@temad.ro

Distribuitor Dinamic92 Piatra Neamț

610168, Str. Muncii nr. 1

tel.: 0233–237 268; 0233–237 269

email: office@dinamic92.ro

Distribuitor Duplifix Ploiești

100070, Str. Marin Mehedinţeanu nr. 3-5

tel.: 0344–118 247

email: viorelrovel@yahoo.com

Comandă acum în una din filialele noastre:

Importator pentru România
TEMAD Co SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel.: 0268 506 108 • office@temad.ro www.temad.ro


