
ZAT BERBAHAYA

CAIRAN UNTUK
PENGOLAHAN

LOGAM

LAMPIRAN

APA ITU ROHS

Rangkaian produk WD-40® Specialist mematuhi peraturan mengenai zat terlarang yang tercantum dalam pasal 
4 (1) RoHS Directive dan NSF Nonfood Registration Compounds.

Arahan UE 2002/95 / EC Pembatasan Bahan Berbahaya (RoHS) telah berlaku sejak 1 Juli 2006 dan telah direvisi pada 2011. Perubahan 
pada arahan 2011/65/EU, juga dikenal sebagai "RoHS II" perlahan-lahan akan mulai berlaku dan berlaku selama 6 tahun. Arahan ini 
membatasi penggunaan enam bahan berbahaya dalam produk EEE yang "bergantung pada arus listrik atau medan elektromagnetik 
untuk setidaknya satu fungsi yang dimaksudkan". Beberapa pengecualian produk masih berlaku.

RoHS sering disebut sebagai peraturan bebas timbal, tetapi juga membatasi penggunaan enam zat, termasuk logam berat lainnya dan 2 
penghambat api:

Pendaftaran Senyawa Nonfood

C1 UMUM ( AREA PRODUK TANPA PEMROSESAN )
Produk ini dapat digunakan di area pengolahan dan area non-pengolahan produk bukan makanan, dan / atau area eksterior dari tempat produk-
si makanan (C1) asalkan tidak digunakan untuk menutupi bau yang dihasilkan dari kondisi yang tidak bersih, dan bahwa bau atau fragnansi khas 
apa pun tidak tidak menembus ke area produk yang dapat dimakan. Ketika pelaratan yang digunakan akan dikembalikan ke area pengolahan 
makanan, peralatan tersebut harus sepenuhnya dicuci dan dibilas dengan air minum sebelum kembali ke area pengolahan makanan.

PELUMAS H1 - KONTAK TAK DISENGAJA UMUM
Produk ini diizinkan apabila digunakan di dalam dan sekitar area pemrosesan makanan asalkan kontak dengan makanan tidak disengaja (H1). 
Senyawa tersebut dapat digunakan pada peralatan pemrosesan makanan sebagai bagian pelindung anti karat, sebagai alat untuk melepaskan 
gasket atau segel penutup tangki, dan sebagai pelumas untuk bagian-bagian mesin dan peralatan di lokasi di mana terdapat potensi paparan 
pelumas bagian dari makanan. Jumlah yang digunakan harus minimum dari yang seharusnya menghasilkan efek teknis dari peralatan yang 
digunakan. Jika digunakan sebagai pelindung anti karat, senyawa tersebut harus dihilangkan dari permukaan peralatan dengan mencuci atau 
membilas, seperti yang digunakan pada permukaan peralatan yang bebas dari segala zat berbahaya yang mungkin saja dapat mencemari proses 
produksi makanan.

PELUMAS H2 – TANPA KONTAK UMUM

mesin di mana tidak ada kemungkinan produk ini bersentuhan dengan produk yang dapat dimakan.

Produk ini dapat digunakan sebagai pelumas di mana tidak ada kemungkinan kontak pada makanan (H2) di dalam dan di sekitar area pemros-
esan makanan. Senyawa tersebut dapat digunakan sebagai pelumas, bahan pelepas, atau peralatan pelindung anti karat dan bagian-bagian 

K1 CAIRAN PEMBERSIH - PRODUK-PRODUK NON-AREA PENGOLAHAN
Produk ini dapat digunakan sebagai pembersih dan pelarut kotoran minyak untuk digunakan di luar area pengolahan makanan (K1), di mana 
digunakan untuk menghilangkan minyak, lilin, bahan resin, atau zat lain yang tidak dapat dilepas dengan menggunakan bahan pembersih yang 
bersifat asam atau alkali. Penggunaannya terbatas pada area non-pemrosesan di mana tidak ada kemungkinan uap dari zat ini memasuki area 
pemrosesan makanan. Peralatan pembuatan makanan harus dicuci dengan zat pembersih yang tidak berbahaya dan dibilas dengan air bersih 
sebelum digunakan di area pengolahan makanan.

K2 CAIRAN PEMBERSIH - PEMBERSIH PERALATAN ELEKTRONIK

bahan pengemasan makanan dibawa kembali ke dalam area tersebut.

Produk ini dapat digunakan untuk membersihkan peralatan dan perangkat elektronik (K2), yang tidak diperbolehkan digunakan di dalam dan 
sekitar area pemrosesan makanan, di mana penggunaannya tidak dimaksudkan untuk kontak langsung dengan makanan. Sebelum mengguna-
kan senyawa ini, produk makanan dan bahan pengemas makanan harus dikeluarkan dari area atau dilindungi dengan hati-hati. Senyawa ini 
harus digunakan dengan tepat dan hati-hati sehingga semua bau yang dihasilkan dari senyawa tersebut hilang sebelum produk makanan atau

K3 CAIRAN PEMBERSIH - PEREKAT / PENGHILANG LEM
Produk ini dapat digunakan sebagai penghapus bahan perekat (K3), untuk menghilangkan bahan perekat atau lem dari bahan kemasan 
makanan di dalam dan sekitar area pemrosesan makanan, di mana penggunaannya tidak dimaksudkan untuk kontak langsung dengan 
makanan. Sebelum menggunakan senyawa ini, produk makanan dan bahan pengemas harus dikeluarkan dari area atau dilindungi dengan 
hati-hati. Setelah menggunakan senyawa ini, semua permukaan peralatan harus dicuci secara menyeluruh dengan larutan pembersih yang aman 
dan dibilas dengan air minum. Senyawa ini harus digunakan dengan tepat dan hati-hati sehingga semua bau yang dihasilkan dari senyawa 
tersebut hilang sebelum produk makanan atau bahan pengemasan makanan di bawa kembali ke dalam area tersebut.

LAIN-LAIN

naan juga harus konsisten dengan petunjuk penggunaan.

Produk ini dapat digunakan sebagai cairan penghilang karat (P1), di dalam dan sekitar area pemrosesan makanan. Produk hanya boleh diguna-
kan dengan tepat dan hati-hati untuk memastikan tidak ada kontak langsung maupun tidak langsung dengan makanan atau minuman. Penggu

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs web resmi NSF www.nsf.org

PEMBERSIH PELUMAS MEMINYAKI KARAT



PEMBERSIH
KONTAK
CEPAT KERING

Cepat membersihkan,
pembersih tanpa mengandung
zat berbahaya
Menyerap dengan cepat dan
tidak meninggalkan ampas

Digunakan untuk peralatan listrik,
peralatan elektronik dan plastik

PELARUT
KOTORAN
TERCEPAT

Menghilangkan kotoran, minyak,
lemak,sisa sabun & ampas kotor

Busa berkekuatan tinggi untuk
membersihkan kontak

Mudah dibilas, tidak meninggalkan
ampas

PEMBERSIH
UDARA
ANTI DEBU

Pembersih mudah kering,
menghilangkan debu dengan mudah 

Aman untuk semua plastik &
peralatan presisi yang halus

Lembut, tidak menyebabkan karat,
tidak meninggalkan ampas

PELUMAS
SILIKON DENGAN
PERFORMA
TINGGI

Mencegah agar komponen
tidak lengket

Anti air & melindungi terhadap
kelembaban

Melumasi, melepaskan segel,
melunakkan karet yang mengeras

PELUMAS
KERING PTFE
DENGAN
PERFORMA TINGGI

Meningkatkan pelumasan dan
perlindungan

Lapisan Kering PTFE yang tahan
terhadap kotoran, debu dan minyak

Untuk digunakan pada logam,
plastik & kaca

SILIKON
UNTUK
KUALITAS
MAKANAN

MINYAK
SEMPROT
DENGAN
PERFORMA TINGGI

NSF Bersertifikat :
H1 dan H2 teregistrasi
Dirancang untuk mempersiapkan
industri makanan &
pengolahan makanan
Lapisan yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak bernoda

Pelumas tahan air
dan panas
Perlindungan jangka
panjang terhadap
karat & korosi
Minyak dengan
kekentalan tinggi

Daya rekat dan penyegelan
yang luar biasa

Untuk digunakan pada
permukaan logam

MINYAK
LITHIUM
PUTIH DENGAN
PERFORMA TINGGI

Pelumasan dan
perlindungan jangka
panjang

Baik digunakan pada karat
dari besi mentah

Tidak beracun, bebas asam,
dapat terurai secara alami

Menghilangkan karat yang
keras dari bagian-bagian
logam & alat-alat dengan
aman

Mengurangi tenaga
putaran pemotongan dan
meningkatkan efisiensi
pemotongan
Cocok untuk digunakan
pada semua logam

Meningkatkan daya kerja
alat berat dan
memperpanjang usia
pakai alat

MINYAK
PEMOTONG
SERBA
GUNA

CAIRAN
PENGHILANG
KARAT

PEMBERSIH PELUMAS MEMINYAKI
CAIRAN UNTUK
PENGOLAHAN

LOGAM
KARAT





TENTANG
PERUSAHAAN WD-40®

Perusahaan WD-40® adalah pembuat Produk Multi fungsi WD-40®  yang diper-
caya secara luas, sebagai bagian penting di setiap kotak peralatan dan rumah 
tangga di seluruh dunia. Merek Amerika yang diciptakan pada tahun 1953 
sebagai anti karat, anti korosi untuk lapisan luar dari Atlas Missile dan sejak itu 
berubah menjadi solusi perbaikan cepat untuk membersihkan dan melindun-
gi, melonggarkan bagian berkarat, mengusir kelembaban, melepaskan 

WD-40® Specialist™ Automotive.

Teknisi ahli maupun seniman amatir juga mendapatkan beragam fungsi dari 
WD-40® bagi pekerjaan mereka dengan perangkat keras, industri, otomotif, 
bersepeda, olahraga, dan barang-barang pada bisnis ritel. Saat ini, WD-40® 
tersedia di seluruh dunia dalam berbagai ukuran, dan telah melakukan diver-
sifikasi ke berbagai produk khusus baru, Spesialis™ WD-40®, WD-40® Bike dan 

TENTANG PERUSAHAAN WD-40



SATU KALENG DENGAN RIBUAN FUNGSI
WD-40® produk multi fungsi, melindungi logam dari karat dan korosi, menembus bagian yang tersangkut, meng-
hilangkan kelembaban dan melumasi hampir semua hal. Bahkan menghilangkan lemak, kotoran dan banyak lagi 
berbagai permukaan barang / alat.

MELUMASI

MELINDUNGI

MENGHILANGKAN
KELEMBABAN

PENETRASI

MEMBERSIHKAN

WD-40® Daya tarikan permukaan ultra tinggi, 
memastikan bahan-bahan pelumas di WD-40® 
akan tersebar luas dan dengan kuat menahan 
semua bagian yang bergerak. WD-40® tidak 
mengandung silikon atau zat tambahan lain yang 
menarik debu dan kotoran yang menyebabkan 

WD-40® Daya tarikan permukaan ultra tinggi, 
menghasilkan kekuatan yang super untuk 
menghilangkan karat pada ikatan logam dan 
membebaskan bagian logam yang macet, beku, 
atau berkarat. Sifat pelumas dari WD-40® adalah 
memastikan setiap bagian tersebut dapat bekerja 
dengan bebas.

WD-40® melarutkan sebagian besar zat perekat, 
memudahkan pelepasan label dan berbagai 
bahan pengikat. Daya tarik permukaannya yang 
sangat tinggi memungkinkannya masuk ke bawah 
tanah, debu, minyak berlapis, untuk membersih-
kan dan pada saat yang sama, membentuk 
penghalang tahan korosi.

WD-40® tameng pelindung terhadap kelembaban 
dan elemen korosif lainnya, menahan bahan 
tahan korosi di seluruh area permukaan, 
termasuk merapikan ketidakteraturan 
mikroskopis. Kemampuan melembabkan WD-40® 
ini juga mencegah kemungkinan kelembaban 
kecil yang menumpuk yang dapat menyebabkan 
masalah di masa depan.

Wd-40® adalah non konduktor listrik dan dengan 
cepat menghilangkan kelembaban pada kelistri-
kan. WD-40® diformulasikan untuk daya tarik 
permukaan sangat tinggi ke logam. WD-40® 
melindungi permukaan, termasuk ketidakteratur-
an mikroskopis, bahkan pada uap air.
Bahkan WD-40® berada menyerap hingga bagian 
yang lembab dan membentuk pelindung antara 
bagian yang lembab dengan logam induk.

SATU KALENG DENGAN RIBUAN FUNGSI



KUALITAS YANG
ANDA DAPATKAN
Dengan menggunakan gas terkompresi CO2:

Anda memperoleh lebih banyak produk dalam satu kaleng, karena LPG menggunakan ruang tambahan.
Jika tertulis 400 ml produk, itulah yang Anda dapatkan, karena LPG dimasukkan sebagai bagian dari isi ml.
Tidak mudah terbakar, dibandingkan dengan LPG.

KUALITAS YANG ANDA DAPATKAN



CARA MENGGUNAKAN PRODUK
WD-40®

Penyemprot Industrial /
Penyemprot Manual

SEMPROT

Sikat tangan

SIKAT

Mencelupkan ke dalam wadah yang kecil /
besar 

RENDAM

CARA MENGGUNAKAN PRODUK WD-40 SERBA GUNA SPRAY/SEMPROT



TES
PEMBAKARAN

Mudah terbakar
CO2 Propellan

Tekanan bisa lebih dari 90 PSI
100% cairan yang bisa digunakan

Kebanyakan Hydrocarbon
Sangat mudah terbakar
Tekanan bisa lebih rendah dari 60 PSI
Hanya 60% cairan yang dapat
digunakan

Dapat menyeprot dalam keadaan
terbalik

LEBIH AMAN

 TIDAK MUDAH TERBAKAR API
KALENG BERISI CO2
PROPELLAN

PRODUK LAIN

KALENG BERISI
HYDROCARBON

BERBAHAYA

MUDAH TERBAKAR

UJI COBA PEMBAKARAN



SESUAI DENGAN
PERATURAN LINGKUNGAN

PERBANDINGAN DARI MANFAAT ANTI KARAT 
WD-40® DENGAN PRODUK LAIN
Metode pengujian: Uji Semprotan Garam Standar Nasional Korea (KSSM 2091)
Lembaga uji: Institut Teknologi Buhmwoo

Saat memilih pelumas penghambat korosi, selalu tegaskan WD-40®

untuk melindungi peralatan dan produk Anda dari karat.

36 JAM

HASIL
TIDAK ADA HASIL

WAKTU 24 JAM
WAKTU

HASIL
50%

24 JAM

HASIL
100%

WAKTU
24 JAM

HASIL
100%

WAKTU

PRODUK LAIN A

PRODUK LAIN CPRODUK LAIN B

PERBANDINGAN DARI MANFAAT ANTI KARAT  WD-40 DENGAN PRODUK PESAING



LAMPIRAN
DAYA
METALURGI

Daya metalurgi adalah proses produksi dengan jumlah tinggi yang sangat efisien, hemat energi, hemat bahan,
ramah lingkungan dan biaya rendah. Produk yang dihasilkan dari daya metalurgi dicirikan dengan memiliki kekuatan tinggi,
bentuk kompleks, ukuranya lebih kecil dan presisi.

Berbagai komponen struktural mobil, seperti katup kursi,
noken, katrol, bubungan, ring kopling transmisi, ring piston,
ring sinkronisasi, flensa sistem knalpot dan
braket transmisi, slip, peredam kejut, kemudi dan
bagian rem.

Mata bor yang digunakan dalam memotong dan
menggunakan alat-alat yang sulit, mesin bubut, dan
alat pemotong yang juga digunakan dalam
proses pembuatan alat cetak.

Peralatan perkakas listrik, bagian besi pada pompa udara,
bagian besi pada peralatan rumah tangga.

PENGGUNAAN



Penggunaan produk WD-40® Multi Fungsi dalam industri pembuatan besi terutama dengan melumasinya, dengan
membersihkan atau menyikat pada area yang diinginkan.

 Aplikasi setelah sintering bagian-bagian metalurgi
untuk mendapatkan efek anti korosi dari dalam dan luar.
Bagian tersebut harus direndam dalam WD-40® Multi Fungsi
sehingga dapat meresap dengan sempurna.

Aplikasi dalam membentuk bagian metalurgi
Selama pembentukan bagian-bagian metalurgi, permukaan
bagian-bagian tersebut dapat dibersihkan atau disikat dengan
WD-40® Multi Use Product. Membantu melumaskan, anti debu
dan efek membersihkan yang kuat akan membuat permukaan
bagian-bagiannya cerah seperti baru.

Aplikasi dalam kemasan bagian metalurgi
bagian-bagiannya harus dikemas untuk disimpan dalam
waktu yang lama dalam proses produksi. Permukaan
bagian dapat dihapus atau disikat dengan WD-40® Multi
Use Product, untuk mencapai efek anti korosif yang lebih
baik dan tahan lama.

Penyimpanan /
Transportasi

PENGGUNAAN



INDUSTRI TENAGA
ANGIN

Penggunaan Produk WD-40® Multi Fungsi di industri tenaga
angin dapat dibagi menjadi tiga bagian:

Produksi dan perakitan komponen tenaga angin

Instalasi peralatan tenaga angin di peternakan angin

Perawatan rutin peralatan tenaga angin
Pembersihan, pelumasan, dan pemeriksaan karat pada
bagian logam seperti baut, sekrup, gelendong, rem
kecepatan tinggi, roda yaw dan bantalan yaw, braket,
permukaan dinding rotor stator dan alat listrik, pneumatik,
dan perkakas tangan
Memperpanjang umur peralatan, mengurangi tingkat
kegagalan dan biaya perawatan
Prosedur pembersihan berkurang, kualitas produk
meningkat

INDUSTRI PEMBUATAN
KAPAL

WD-40® Multi Use Product digunakan oleh banyak galangan
kapal untuk kinerja multiguna yang sangat baik dan
menyediakan anti karat untuk komponen logam laut. Dalam
industri pelayaran, WD-40® Multi Use Product telah terdaftar
oleh banyak pemilik kapal atau perusahaan pelayaran
sebagai satu-satunya agen perawatan penting untuk
melindungi logam dan komponen listrik kapal,
menjadikannyalancar dalam segala hal.

Memberikan pemeliharaan efisiensi tinggi ke komponen
logam dan listrik kapal di lingkungan yang lembab
Melindungi semua jenis roda gigi, bagian mesin dari karat
Melindungi terminal baterai, kontrol kelautan dan
peralatan pengukur

Menghilangkan karat pada permukaan yang besar
Longgarkan sekrup dan mur yang dikencangkan
dengan erat
Lumasi kunci, engsel, helm dan dasbor, tiang
Membersihkan dan melindungi mesin, peralatan,
perangkat radar, katrol kapal
Menghilangkan label

PENGGUNAAN



INDUSTRI
KERETA API

WD-40® Multi Use Product menjaga komponen mekanis
kereta bawah tanah atau kendaraan ringan berfungsi
dengan baik. Ini mengisolasi komponen listrik dan sirkuit
dari kelembaban, mengurangi kegagalan komponen,
memastikan keselamatan operasi kendaraan.

Menyediakan perawatan yang efektif untuk bagian
mekanis kendaraan bawah tanah, konverter rel

Lumasi poros lokomotif dan jalur pintu geser
Memberikan perlindungan dehumidifikasi pada sirkuit
lokomotif, komponen listrik

Melepaskan karat dari baut dan mur dengan mudah

INDUSTRI
PERCETAKAN

WD-40® Multi Use Product menyediakan pembersihan
dan perawatan anti karat yang efektif dan mudah
terhadap cetakan, memperpanjang umur servis. Itu
juga digunakan sebagai alat rilis untuk cetakan plastik
tertentu, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi
prosedur teknis dan menghemat tenaga dan sumber
daya material.

Membentuk lapisan pelindung yang padat yang
secara efektif mencegah jamur berkarat
Mudah dibersihkan dan dirawat dengan lap sederhana.
Instalasi sangat sederhana dan nyaman.
Alat rilis produk plastik tertentu
Penghilangan karat dengan menyemprotkan WD-40®

Multi Guna Produk pada permukaan yang terkorosi.
Setelah lebih dari 20 menit kemudian, bersihkan
permukaan peralatan dengan sabut gosok industri dan
akan menjadi seperti baru kembali.

PENGGUNAAN



INDUSTRI
PERTAMBANGAN

WD-40® produk multi guna menyediakan perawatan yang efisien di industri pertambangan untuk semua jenis pabrik dan
peralatan listrik untuk mengurangi kegagalan dan kerugian peralatan, menghemat waktu dan biaya, dan meningkatkan
efisiensi.

Pemeliharaan uquipment penambangan memastikan
Perlindungan kuat untuk hubungan dan engsel peralatan
struktur untuk mencegah serangan karat.
pengurangan gesekan dan peningkatan operasi
konsistensi peralatan.
Dehumidifikasi kuat dan pemeriksaan air,
memperpanjang umur layanan bagian logam.
Pembersihan titik-titik contack listrik untuk memberikan
lebih banyak kinerja peralatan yang stabil dan andal.
Membersihkan sudut equpment tanpa debu
akumulasi, membuatnya lebih aman untuk digunakan.

Melindungi baut dan mur di sistem jangkar dan
perancah mendukung sistem.
Melindungi permukaan berengsel dan permukaan logam
sistem hidrolik untuk mencegah korosi dan meningkatkan
stabilitas pemerataan.

Pemeliharaan uquipment penambangan memastikan

Mempertahankan latihan pneumatik, pilihan pneumatik dan
lainnya alat pneumatik tanpa harus membongkar mereka.
melumasi dan membersihkan poros pompa dan roda pompa
pisau, mengurangi keausan.

Perawatan peralatan pneumatik

Melindungi titik kontak sirkuit sehingga mencegah
oksidasi titik kontak atau hubungan arus pendek
kelembaban, sehingga menjaga stabilitas sirkuit.
Melindungi mur dan baut untuk pemerataan
mencegah korosi

Perawatan peralatan pneumatik

PENGGUNAAN



INDUSTRI
CETAKAN/MOULDING

Produk multi guna WD-40® memberikan pembersihan dan pemeliharaan anti karat yang efektif dan mudah terhadap cetakan,
memperpanjang sifatnya kehidupan pelayanan. itu juga digunakan sebagai agen rilis untuk cetakan plastik tertentu,
meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi teknis prosedur dan penghematan tenaga kerja dan sumber daya material.

membentuk film pelindung padat yang secara efektif
mencegah cetakan dari berkarat.

mudah dibersihkan dan dirawat dengan cetakan dengan
sederhana menghapus. Instalasi sangat sederhana dan
nyaman.

Cairan untuk melepaskan jenis lapisan plastik tertentu

Penghilang karat pada cetakan, dengan menyemprotkan WD-40®

Multi Guna Produk pada permukaan yang terkorosi. Setelah
lebih dari 20 menit kemudian, bersihkan permukaan cetakan
dengan sabut gosok industri dan akan seterang baru.

PENGGUNAAN



INDUSTRI
PERTANIAN

WD-40® Multi Penggunaan Produk menjaga peralatan
pertanian terpelihara dengan baik untuk penggunaan
jangka panjang dengan melumasi bagian yang bergerak,
mesin dan peralatan pembersih dan melindunginya dari
korosi.

Melawan korosi baterai dan membantu menghidupkan
mesin basah
Melumasi roda yang berdecit, menjaga agar tetap bersih
dan terlindung dari karat
Membebaskan komponen yang macet, berkarat, atau
beku
Melumasi rantai gergaji dan pemangkas tanaman
Melepas, memakai, atau memposisikan pegangan
Melumasi keran
Menghapus perekat dari PVC

WD-40® Multi Use Product adalah agen pemeliharaan
efisiensi tinggi untuk produk logam. Larutannya
menunjukkan daya tarik permukaan yang sangat kuat
dengan logam. Sifat penyerapan mampu secara efektif
menghilangkan minyak, kotoran dan air yang melekat pada
permukaan logam, meninggalkan lapisan anti karat padat,
yang melumasi dan melindungi, menjaga permukaan yang
bersih dan dilumasi. Direkomendasikan oleh merek
peralatan listrik utama untuk penggunaan pemeliharaan.

Memelihara alat-alat berisi udara seperti:
Obeng pneumatik, kunci pas pneumatik, senjata paku
gas, latihan pneumatik, produk geser pneumatik alat
pengamplasan pneumatik dengan membersihkan dan
melindungi permukaan dari korosi.

Pemeliharaan alat-alat listrik antara lain:
Melumasi bor, melumasi gagang bor, membersihkan
permukaan alat-alat listrik, melumasi dan membersihkan
baling-baling dan banyak lainnya.

PERAWATAN
ALAT LISTRIK DENGAN
GAS PENDORONG UDARA

PENGGUNAAN



INDUSTRI
OTOMOTIF

Wd-40® Produk Multi Guna membuat pemeliharaan otomotif sederhana dan mudah, dengan
melumasi bagian, membersihkan kotoran dan perekat, melindungi terhadap karat dan
menghilangkan kelembaban. Membuat performa mobil berjalan lebih efisien dan lebih lama.

Melumasi sakelar pengapian, pegas kap, hubungan
karburator eksterior
Lepaskan stiker, lapisan plastik dan lem dari jendela dan
pelumas dan kotoran pada krom
Membersihkan, melindungi dan mengusir uap air untuk
busi, rantai, kabel rem dan katup gas lengket
Membantu menemukan kebocoran vakum mesin ketika
disemprotkan pada koneksi selang vakum

Melumasi sambungan, memperlancar gerakan,
mekanisme dan engsel pada penghapus air di kaca mobil
Membersihkan dan melindungi terminal baterai dari 
oksidasi, silinder dan piston dari simpanan karbon,
meningkatkan efisiensi

Mencegah karat pada kap mobil, pipa knalpot
Melarutkan tar tanpa merusak cat atau krom
Menembus untuk melonggarkan mur roda yang macet
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