
WD-40 Original – Lubrifiantul Multifuncţional
cu sistemul său unic de pulverizare – Smart Straw

Ideal pentru întreţinerea zilnică a bicicletei tale

• Îndepărtează praful, unsoarea și murdăria  
• Protejează împotriva ruginii și coroziunii
• Lubrifiază angrenajele aflate în mișcare
• Îndepărtează umiditatea de pe suprafeţele metalice
• Deblochează ansamblurile înţepenite

• Cabluri
• Rulmenţi
• Pinioane și angrenaj pedalier
• Schimbătoare de viteze
• Pedale
• Manete schimbător de viteză
• Manete frână

Nu vei mai pierde niciodată
duza de pulverizare!UTILIZĂRI: 

RECOMANDAT PENTRU:
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ARE GRIJĂ DE EA

Șoseaua Cristianului nr. 12

Fax: 0268 419 340

       o�ce@temad.ro@
www.temad.ro
www.wd40.ro

TEMAD CO
500053 Brașov

0268 506 108

Importator pentru România:



Cea mai bună soluţie pentru
îndepărtarea lubrifianţilor pentru lanţuri 
Degreaser este soluţia perfectă pentru îndepărtarea
prafului, lubrifianţilor, grăsimii și murdăriei de pe
bicicletă. Formula sa cu evaporare rapidă acţionează
rapid și îndepărtează murdăria fără a mai fi necesară
clătirea. 

RECOMANDAT PENTRU:
•  Lanţuri 
• Schimbătoare

de viteze
• Pinioane
• Foi angrenaj

DEGREASER

Cel mai bun împotriva murdăriei „unsuroase”!
Această soluţie de curăţare este ușor de folosit
și îndepărtează rapid noroiul, lubrifianţii şi
murdăria. Formula sa cu evaporare rapidă este
foarte eficientă pe toate tipurile de suprafeţe,
inclusiv pe cele vopsite, din fibră de carbon,
plastic, cauciuc şi pe cele cromate, lăsând bicicleta
cu adevărat curată.

RECOMANDAT PENTRU:
•  Cadru și furcă
•  Pedale
•  Ghidon
•  Șa
•  Roţi
•  Lanţuri
•  Frâne

CLEANER

Lider în protecţia împotriva 
coroziunii
Wet Lube a fost dezvoltat special pentru a
asigura lubrifierea lanţurilor de bicicletă în
condiţii umede. Formula sa extrem de
rezistentă la umiditate asigură o lubrifiere de
lungă durată și o protecţie remarcabilă
împotriva coroziunii și ruginii.  

RECOMANDAT PENTRU:
• Lanţuri 

Lider în protecţia împotriva coroziunii
All Conditions Lube a fost dezvoltat special pentru
a asigura lubrifiere excelentă indiferent de condiţiile
meteo. Calitatea deosebită a particulelor de PTFE
din compoziţie asigură o lubrifiere maximă, reduce
uzura și deteriorarea, asigurând totodată o lubrifiere
de durată și o protecţie împotriva coroziunii pentru
toate angrenajele aflate în mișcare ale bicicletei.

RECOMANDAT PENTRU:
•  Lanţuri 
•  Schimbătoare de viteze

 •
 
Cabluri

•
 
Manete
schimbător 

Când vine vorba de îngrijirea bicicletei tale, 
întotdeauna te poţi baza pe un nume de marcă 

care ţi-a fost alături în trecut.

•  Îndepărtează grăsimea și murdăria
•  Acţionează rapid
•  Nu lasă reziduuri

500 ML

1L*

•  Acţionează rapid
•  Se poate utiliza pe toate suprafeţele

•  Rapid şi uşor de folosit

•  Lubrifiere excelentă în condiţii umede
•  Reduce frecarea și uzura   

•  Protecţie împotriva coroziunii

100 ML

 

•  Lubrifiere excelentă în orice condiţii
•  Reduce frecarea și uzura   

•  Protecţie remarcabilă împotriva coroziunii

250 ML

 

 

Uscare rapidă – aplică și demarează! 
Dry Lube a fost dezvoltat pentru a asigura o
bună lubrifiere a lanţurilor de bicicletă în condiţii
uscate sau cu mult praf. Se usucă rapid și lasă
o peliculă de protecţie ce asigură o lubrifiere
de lungă durată ce protejează împotriva
coroziunii și ruginii.  

RECOMANDAT PENTRU:
•  Lanţuri

DRY LUBE

•  Lubrifiere excelentă în condiţii uscate
•  Reduce frecarea și uzura

•  Uscare rapidă

100 ML

 

Inside Spread

Gândește-te la prima ta bicicletă și la toate bicicletele care i-au urmat. Pentru 
întreţinerea acestora sunt mari şanse să fi utilizat Lubrifiantul Multifuncţional 
WD-40®. Acum numele de marcă cel mai folosit de cicliști(1) lansează gama 
WD-40® BIKETM, o gamă profesională de produse care să aibă grijă de bicicleta 
ta tot anul. Gama WD-40® BIKETM este rezultatul unei activităţi intense de 
cercetare și inovare, a unei colaborări strânse cu experţi în ciclism, pentru 
realizarea unor produse care să ofere cele mai bune performanţe bicicletei tale. 
Produsele au fost testate în condiţii extreme pentru a conferi un nivel ridicat de 
performanţă cicliștilor, astfel încât aceștia să petreacă cât mai puţin timp pe 
lângă bicicletă și cât mai mult timp în șaua bicicletei!

Când vine vorba de Curăţare, Lubrifiere și Protecţie, încearcă WD-40® BIKETM 
și convinge-te singur de diferenţe.
(1) Cel mai popular nume de marcă: 68% dintre cicliști conform datelor IPSOS (Iunie 2013) au folosit aceste produse de întreţinere  

Gama WD-40® BIKETM constă în 5 produse create special pentru a avea grijă de 
bicicleta ta tot anul!

Utilizând această gamă de produse ești pe mâini sigure:
• angajamentul privind garanţia calităţii produselor dat de numele de marcă 
 WD-40®  
• performanţe ridicate ale produselor menite să prelungească durata de viaţă 
 a bicicletei tale
• o gamă de produse concepută de tehnicieni experimentaţi și testată în 
 condiţii extreme pentru a asigura cele mai bune rezultate pentru mecanici, 
 atelierele de reparaţii și cicliști deopotrivă  

Soluţie de degresare 

Soluţie de curăţare 

Lubrifiant uscat pentru lanţuri

WET LUBE
Lubrifiant umed pentru lanţuri

ALL CONDITIONS LUBE
Lubrifiant pentru toate condiţiile

*disponibil din 2018


