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Menghilangkan cairan rem, kotoran
dan minyak tanpa harus membongkar
unit rem.

Pembersih Rem &
Suku Cadang

WD-40® SPESIALIS™
OTOMOTIF

GUNAKAN pada Pembersih Katup gas,
Karburator dan Saluran bahan bakar.

Menghilangkan endapan sambil
memaksimalkan kinerja karburator
dan sistem bahan bakar.

GUNAKAN di bagian
luar dan pengisi krom.

GUNAKAN pada pedal
Sepeda, kabel, kunci
macet dan banyak lagi.

GUNAKAN pada pipa
knalpot, gerigi roda,
permukaan mesin,
baterai, busi, bagian luar
dan pengisi krom, kabel,
dan lainnya.

Ucapkan selamat tinggal
pada kotoran dan
endapan sambil menjaga
komponen dan cat
sepeda tetap aman.

MELUMASI

 

Membantu komponen
sepeda untuk bekerja
dengan lancar,
menghilangkan derit dan
melepaskan bagian-
bagian yang terkunci.

MELINDUNGI
Lapisan yang menjaga
kelembapan dan
mencegah karat.

GUNAKAN pada pipa
Knalpot, sprocket,
permukaan mesin,
baterai, busi dan
banyak lagi.

MEMBERSIHKAN MELAPISI
Kembalikan sepeda Anda
seperti keadaan baru
yang mengkilap dan
berkilau.

Produk yang memberi
Anda perjalanan 

 

WD-40® PRODUK MULTI FUNGSI

WD-40® SPESIALIS™
OTOMOTIF

 
 

Pelarut kotoran 
pada Mesin dan
Motor
MEMBERSIHKAN
DAN MELARUTKAN
KOTORAN
Cara termudah untuk
menghilangkan sisa oli dan
tar yang sulit.
GUNAKAN pada Motor dan
stroke motor

WD-40® SPESIALIS™
OTOMOTIF  

MEMBERSIHKAN

 
 

MEMBERSIHKAN

GUNAKAN pada rem cakram, rem
tromol dan kaliper rem.

WD-40® SPESIALIS™ OTOMOTIF  
Pelumas Rantai
MELUMASI DAN MELINDUNGI
Menjaga rantai agar berjalan dengan lancar dan terlindungi dari
karat.
GUNAKAN pada sistem penggerak roda.

WD-40® SPESIALIS™ OTOMOTIF Fast Acting Degreaser
MEMBERSIHKAN DAN
MELARUTKAN KOTORAN
Menghilangkan noda minyak dan lemak secara efektif
tanpa meninggalkan residu.
GUNAKAN pada permukaan Sepeda Motor

EKSTRA
Dengan sedikit bantuan dari WD-40® di garasi, sepeda motor Anda
akan terlihat dan mengaum seperti binatang buas.

Pembersih Katup gas,
Karburator dan Saluran
bahan bakar.



Cara termudah untuk menghilangkan lemak,
oli, dan tar yang sulit.

MEMBERSIHKAN DAN
MELARUTKAN KOTORAN

Menghilangkan kotoran dari bagian elektonik
dan listrik yang sensitif.

Menghilangkan endapan sambil
memaksimalkan kinerja karburator
dan sistem bahan bakar.

WD-40® SPESIALIS™
OTOMOTIF

WD-40® SPESIALIS™
KINERJA TINGGI

WD-40® SPESIALIS™
OTOMOTIF

Lapisan yang menjaga kelembapan dan
mencegah karat.

Sempurnakan kinerja MOBIL
Anda dengan  WD-40®

Untuk membuat mobil Anda luar biasa, gunakan WD-40® untuk perawatan dan
pemeliharaan jangka panjang. Ideal untuk peminat kendaraan dan mekanik profesional
di mana saja.

MELUMASI
Dapatkan suku cadang mobil bekerja dengan
lancar, menghilangkan derit dan
melonggarkan bagian yang macet.

 GUNAKAN pada Peredam, mekanisme kemudi,
engsel pintu dan kap mobil, sambungan
cermin, mekanisme penghapus, mekanisme
penyesuaian kursi, konektor sandaran kepala,
mur roda macet, dan lainnya.

MELINDUNGI

GUNAKAN Gunakan pada kap mobil,
peredam, mekanisme pelek,
mesin mobil, terminal baterai, busi,
pipa knalpot dan banyak lagi.

MEMBERSIHKAN
Ucapkan selamat tinggal pada kotoran
dan endapan sambil menjaga suku
cadang mobil dan cat mobil aman.
GUNAKAN pada Peredam, mekanisme
pelek, mesin mobil, terminal baterai,
silinder dan piston, bagian luar mobil dan
krom, lepaskan stiker dari kaca depan
dan banyak lagi.

WD-40® PRODUK MULTI FUNGSI

WD-40® SPESIALIS™
Pembersih Kontak Cepat Kering
MEMBERSIHKAN

GUNAKAN pada konektor dan kontak
elektronik.

WD-40® SPESIALIS™  
Pelarut tercepat

 
Hapus noda minyak dan lemak secara efektif
tanpa meninggalkan residu.
GUNAKAN pada bodi mobil dan pelek

WD-40® SPESIALIS™ OTOMOTIF 
Pembersih Rem dan Suku Cadang
MEMBERSIHKAN

GUNAKAN pada rem cakram, rem tromol dan kaliper rem.

WD-40® SPESIALIS™  
OTOMOTIF  
Mesin & Mesin Degreaser
MEMBERSIHKAN DAN MELUMASI

GUNAKAN Engine dan mesin stroke. 

 
 

MELUMASI

GUNAKAN pada sabuk V,
sabuk datar, dan sabuk bergerigi.

 
 

MEMBERSIHKAN

 

Pelumas Silikon
MELUMASI

GUNAKAN pada Power windows dan
segel pintu karet.

Mengencangkan Kembali
Rantai Sabuk

Menjaga sabuk tetap fleksibel, hilangkan
derit dan selip.

Menjaga komponen diminyaki dengan
baik tanpa pewarnaan dan kembalikan
karet yang mengeras.

Pembersih Katup gas,
Karburator dan
Saluran bahan bakar

GUNAKAN pada Pembersih Katup gas,
Karburator dan Saluran bahan bakar.

Singkirkan cairan rem, kotoran dan minyak tanpa harus
membongkar unit rem.



GUNAKAN pada permukaan logam seperti 
tempat sampah, lemari es, pintu garasi,
dan banyak lagi.

Cukup semprotkan dan lap untuk membuat
permukaan logam kembali bersinar.

Membuat peralatan rumah bekerja dengan lancar,
menghilangkan derit dan melonggarkan bagian yang
kencang.

MELUMASI

GUNAKAN pada keran, dan engsel dan rol pada kerai,
jendela, pintu, pintu garasi, pintu mesin cuci dan banyak lagi.

MEMBERSIHKAN

MEMBERSIHKAN
Singkirkan noda, kotoran, dan kotoran
dengan mudah.

MELINDUNGI & MEMPERTAHANKAN
Lapisi alat Anda agar terhindar dari karat.

GUNAKAN pada Peralatan berkebun seperti bor
listrik, kunci pas, sekop, dan banyak lagi.

MEMBERSIHKAN DAN MENGHILANGKAN KOTORAN

 
Serahkan pada WD-40® 
Biarkan WD-40® melakukan pekerjaan berat untuk Anda. Ini adalah otot yang Anda butuhkan
untuk pekerjaan besar dan kecil di sekitar rumah.

WD-40® PRODUK MULTI FUNGSI

WD-40® SPESIALIS™  
Pelarut tercepat 3 IN ONE  

Pembersih AC
MEMBERSIHKAN AC

UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH

GUNAKAN pada kotoran di dinding,
permen karet di sol sepatu, dan banyak 
lagi.

Cara cepat dan efektif untuk menghilangkan noda
minyak dan lemak

GUNAKAN pada pelek Mobil, permukaan 
lantai dan banyak lagi

Hasil terbaik ketika Anda
membersihkan AC Anda.

GUNAKAN di bagian dalam
pendingin udara.



WD-40® PELUMAS SEPEDA
UNTUK SEMUA KONDISI

WD-40® PEMBERSIH
SEPEDA

MEMBERSIHKAN

Singkirkan noda, kotoran, dengan
mudah.

lapisan pelindung untuk melindungi
sepeda Anda dari karat. 

Deretan produk WD 40 mampu memberi perawatan lengkap bagi sepeda Anda dan membantu
mengoptimalkan kinerjanya.

 
dengan WD-40®

Deretan produk WD-40® mampu memberi perawatan lengkap bagi sepeda Anda dan
membantu mengoptimalkan kinerjanya.

WD-40® Pelumas Basah untuk sepeda
WD-40® Pelumas Kering untuk sepeda 

GUNAKAN pada Rantai Sepeda

MELUMASI

GUNAKAN pada tiang Kursi, kabel,
mur dan baut, pedal dan komponen
bergerak, dan banyak lagi.

 

WD-40® PELARUT
KOTORAN PADA
SEPEDA
Semprotan khusus untuk
menghilangkan gemuk 
dan pasir
GUNAKAN pada rantai,
gerigi dan komponen
lainnya.

MEMBERSIHKAN

GUNAKAN pada semua bagian sepeda 

Ucapkan selamat tinggal pada kotoran yang
membandel dengan pembersih yang aman
untuk semua bahan.

MELINDUNGI

GUNAKAN pada tabung rangka baja,
pedal dan komponen bergerak, dan
banyak lagi.

MEMBERSIHKAN

MEMBUAT sepeda Anda bekerja sebaik mungkin 

Menjaga agar komponen sepeda
cukup terlumasi dengan baik,
membantu memakai, melepaskan
atau memposisikan grip, dan
kendurkan komponen yang macet
atau berkarat.

GUNAKAN pada rangka sepeda
untuk menghapus stiker dan
perekat lainnya.

PELUMAS

Beri minyak pada rantai untuk memastikan
bahwa rantai bekerja dengan baik dalam
semua kondisi cuaca - kering, basah, basah
dan bersalju, kering dan berdebu, dan
berbagai iklim lainnya.



MENGGANTI KELEMBABAN UNTUK MENCEGAH KOROSI
*Tes ini didasarkan pada standar ASTM melalui laboratorium untuk pengujian dampak lingkungan dari semprotan 

garam untuk karat. 

PRODUK LAIN

Perlindungan karat yang
tahan lebih lama

Perlindungan karat yang
tahan lebih lama
Longer Anti-Rust

Protection

DISPLACES MOISTURE TO PREVENT CORROSION
*Test is based on US ASTM Standard Lab Salt Spray Environment testing for rust



Pelumas yang tidakmenghasilkan
noda dan tidak menarik debu.

 
Pembersih bebas debu

MEMBERSIHKAN

GUNAKAN pada komponen
kamera

MEMBERSIHKAN DAN MENGHILANGKAN KOTORAN

GUNAKAN pada pelek Mobil, permukaan
lantai dan banyak lagi.

WD-40® SPESIALIS™  
Pelarut tercepat

3-IN-ONE® PROFESSIONAL 
Pembersih AC
MEMBERSIHKAN
PENDINGIN UDARA

GUNAKAN pada bagian dalam
pendingin udara

WD-40® SPESIALIS™  

MELUMASI

GUNAKAN pada Jendela
Otomatis Mobil 

WD-40® SPESIALIS™  

MEMBERSIHKAN 

GUNAKAN pada joystick permainan

BERSIHKAN,
LINDUNGI & LUMASI

GUNAKAN pada kunci pas, pemutus
sirkuit, bor listrik, keran taman, tang,
pemangkas, gergaji, gunting rambut,
gerobak dorong dan banyak lagi. 

WD-40® Produk Multi Fungsi

 

Tahukah Anda bahwa Anda dapat
menggunakan WD 40 Produk
Multi Guna + WD 40 SPECIALIST
Fast Drying Contact Cleaner
untuk menjadikan joystick
permainan Anda bekerja
lebih baik?
Pindai untuk mempelajari
lebih lanjut

Longer Anti-Rust
Protection

 
WD-40® sangat serbaguna sehingga berguna untuk berkebun,
pekerjaan kayu, pekerjaan otomotif, dan proyek DIY apa pun yang
dapat Anda pikirkan.

Teman terbaik untuk hobi dan
Kegiatan DIY Anda

Cara terbaik untuk memaksimalkan
masa pakai alat Anda. Menjaga
peralatan anda agar bebas kotoran
dan bebas karat.

WD-40® SPESIALIS™ 

Bersihkan tempat-tempat yang
sulit dijangkau dalam satu waktu.

Pelumas Silikon dengan
Kinerja terbaik Pembersih Kontak Cepat

Kering

Cara terbaik untuk membersihkan
peralatan elektronik dan listrik yang
sensitif

Cara cepat dan efektif untuk menghilangkan
noda minyak dan lemak.

Hasil terbaik untuk membantu
membersihkan pendingin udara



SESUAI DENGAN
PERATURAN LINGKUNGAN

WD-40® MELAKUKAN LEBIH DARI MENCEGAH KARAT 

WD-40® melonggarkan
karat pada ikatan logam
dan membebaskan bagian
logam yang macet, beku
atau berkarat.

PENETRASI

WD-40® menjaring minyak,
kotoran, dan kotoran. Juga
melarutkan perekat,
memungkinkan pelepasan
label, pita, stiker, dan
bahan pengikat berlebih
dengan mudah.

MEMBERSIHKAN

WD-40® melindungi
permukaan logam dengan
bahan tahan korosi untuk
melindungi terhadap
kelembaban dan elemen
korosif lainnya.

MELINDUNGI

WD-40® menggantikan
kelembaban, dengan cepat
mengeringkan sistem
listrik untuk menghilangkan
korsleting yang disebabkan
oleh kelembaban.

MENGGANTI KELEMBABAN

Bahan pelumas WD-40®

tersebar luas dan sangat
baik untuk semua bagian
yang bergerak.

PELUMAS

VOC Compliant

WD-40® MENGGUNAKAN GAS PENDORONG CO2 
KEAMANAN
MENJADI NOMOR
SATU

TIDAK
MUDAH
TERBAKAR

PRODUK LAINWD-40®

COMPETITOR

complete
 

 today!

not later
   than
tomorrow!

CAIRAN

WD-40® memberi banyak kandungan fungsi

WD-40® mendahulukan keamanan


