
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.


