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BÔI TRƠN
Giữ chiếc xe vận 
hành trơn tru, loại 
bỏ tiếng rít rỉ sét 
và các bộ phận 
mắc kẹt.
SỬ DỤNG trên 
bàn đạp, dây cáp, 
ổ khóa….

BẢO VỆ
Lớp bảo vệ bên 
ngoài giữ độ ẩm 
và ngăn ngừa rỉ 
sét.
SỬ DỤNG trên 
ống xả, bánh răng, 
bề mặt động cơ, 
ắc quy, bugi….

LÀM SẠCH 
Ðánh bay vết bẩn 
và cặn bẩn trong 
khi bảo vệ các bộ 
phận và sơn an 
toàn.
SỬ DỤNG trên 
ống xả, bánh răng, 
bề mặt động cơ, 
ắc quy, bugi, mặt 
nạ crom…

SÁNG BÓNG
Giữ chiếc xe của 
bạn luôn sáng 
bóng.
SỬ DỤNG trên 
phần mặt nạ crom 
hoặc chất làm đầy.

Một điều nhỏ giúp xe bạn 
mạnh mẽ GẦM THÉT
Với một chút trợ giúp từ WD-40® trong gara, chiếc xe 
của bạn sẽ trông và gầm thét như một con mãnh thú.

Sản phẩm đa dụng WD-40® 

WD-40® 
SPECIALIST™
XE ÔTÔ
Tẩy dầu mỡ máy móc và 
động cơ
LÀM SẠCH & TẨY 
DẦU MỠ
Cách dễ nhất để loại bỏ dầu mỡ, 
dầu và nhựa đường..
SỬ DỤNG trên động cơ và động 
cơ đốt trong.

WD-40® SPECIALIST™
XE ÔTÔ
Vệ sinh bướm ga, cổ hút 
và họng ga
LÀM SẠCH 
Loại sạch cặn bẩn để tối đa hóa hiệu 
suất bộ chế hòa khí và hệ thống nhiên 
liệu.
SỬ DỤNG trên bướm ga, bộ chế hòa 
khí và họng ga.

WD-40® SPECIALIST™
XE ÔTÔ
Vệ sinh Phanh & Phụ tùng
LÀM SẠCH
Loại bỏ dầu thắng, bụi bẩn và dầu mỡ 
mà không cần phải tháo rời bộ phận 
thắng.
SỬ DỤNG trên thắng đĩa, thắng tang 
trống và kẹp thắng.

WD-40® SPECIALIST™ XE ÔTÔ 
Bôi trơn hệ thống
BÔI TRƠN & BẢO VỆ
Giữ bộ máy chạy trơn tru và bảo vệ khỏi rỉ sét.
SỬ DỤNG trên dây xích, hệ thống lực đẩy và các vòng 
O, X và Z.

WD-40® SPECIALIST™  
Chất tẩy rửa dầu mỡ nhanh chóng
LÀM SẠCH & TẨY DẦU MỠ
Loại bỏ dầu mỡ hiệu quả hoàn toàn
SỬ DỤNG trên thân xe



Thúc đẩy hiệu suất CHIẾC XE
của bạn với WD-40®

Để xe bạn vận hành mạnh mẽ nhất, hãy sử dụng WD-40® 
thường xuyên để chăm sóc và bảo dưỡng chiếc xe. 
Điều tuyệt vời cho động cơ xe của bạn.

BÔI TRƠN
Làm cho các bộ phận trên làm việc trơn 
tru, loại bỏ tiếng rít và hạn chế các bộ 
phận bị kẹt.
SỬ DỤNG trên bộ hấp thụ, cơ cấu lái, 
cửa xe và bản lề nắp ca-pô, khớp gương, 
cơ cấu gạt nước, cơ cấu điều chỉnh ghế, 
đầu nối tựa đầu, đai ốc bánh xe bị kẹt... 

BẢO VỆ
Lớp bảo vệ bên ngoài giữ độ ẩm và 
ngăn ngừa rỉ sét.

SỬ DỤNG trên nắp ca-pô xe, bộ hấp 
thụ, vành động cơ, động cơ xe, điện 
cực pin, bugi, ống xả...

Sản phẩm đa dụng WD-40® 
LÀM SẠCH 
Đánh bay vết bẩn và cặn bẩn trong khi bảo 
vệ các bộ phận và sơn an toàn.

SỬ DỤNG trên bộ hấp thụ, vành động cơ, 
động cơ xe ô tô, điện cực pin, xi lanh và 
piston, thân xe và phần mạ crôm, loại bỏ 
nhãn dán từ kính chắn gió...

WD-40® SPECIALIST™ 
Tẩy rửa nhanh các đầu tiếp 
nối
LÀM SẠCH
Đánh bay các vết bẩn và cặn bẩn khỏi các 
thiết bị điện và điện tử chính xác.
SỬ DỤNG trên các đầu tiếp nối và tiếp điểm 
điện tử.

WD-40® SPECIALIST™ Chất tẩy 
rửa dầu mỡ nhanh chóng
LÀM SẠCH VÀ TẨY DẦU MỠ
Loại bỏ vết dầu mỡ hiệu quả mà 
không để lại bất kỳ dư lượng.
SỬ DỤNG trên thân xe và vành 
xe.

WD-40® SPECIALIST™ XE ÔTÔ
Vệ sinh Phanh & Phụ tùng
LÀM SẠCH
Loại bỏ dầu thắng, bụi bẩn và dầu mỡ mà không cần phải 
tháo rời bộ phận thắng.
SỬ DỤNG trên thắng đĩa, thắng tang trống và kẹp thắng.

WD-40® SPECIALIST™ 
XE ÔTÔ
Tẩy dầu mỡ thiết bị và động cơ
LÀM SẠCH VÀ TẨY DẦU MỠ
Cách dễ dàng nhất để đánh bay dầu mỡ, hắc 
ín
SỬ DỤNG trên động cơ và động cơ đốt trong.

WD-40® SPECIALIST™
XE ÔTÔ
Dây curoa
BÔI TRƠN
Giữ dây curoa linh hoạt, và loại bỏ 
tiếng rít và trượt.
SỬ DỤNG trên dây curoa chữ V, 
dây thẳng và dây curoa lưỡi cưa.

WD-40® SPECIALIST™ 
XE ÔTÔ
Vệ sinh bướm ga, cổ hút và 
họng ga
LÀM SẠCH
Loại sạch cặn bẩn để tối đa hóa 
hiệu suất bộ chế hòa khí và hệ 
thống nhiên liệu.
SỬ DỤNG trên bướm ga, bộ chế 
hòa khí và họng ga. 

WD-40® SPECIALIST™ 
Hiệu suất cao
Chất bôi trơn Silicone
BÔI TRƠN
Giữ các bộ phận được bôi trơn khỏi rỉ 
sét và cứng hóa cao su.
SỬ DỤNG trên các loại cửa sổ và lớp 
đệm cửa cao su



SÁNG BÓNG
Xịt nhẹ và lau để làm các bề mặt kim 
loại sáng bóng trở lại.
SỬ DỤNG trên bề mặt kim loại của 
thùng, tủ lạnh, cửa nhà để xe…

LÀM SẠCH
Loại bỏ vết bẩn, bụi bẩn và 
cặn dễ dàng.
SỬ DỤNG trên vết mực trên 
tường, kẹo cao su trên đế 
giày…

BẢO VỆ & BẢO DƯỠNG
Dùng các chất phủ để bảo vệ chống gỉ.
SỬ DỤNG trên công cụ và thiết bị làm 
vườn như máy khoan, cờ lê, xẻng, 
thuổng...

Để cải thiện và bảo trì CĂN 
NHÀ, hãy để nó cho WD-40®

Hãy để WD-40® thực hiện công việc nặng nhọc cho bạn. 
Đó là sức mạnh bạn cần cho các công việc lớn nhỏ xung 
quanh nhà.

WD-40® Multi-Use Product
BÔI TRƠN
Để các thiết bị trong gia đình bạn hoạt động 
trơn tru, loại bỏ tiếng rít và bôi trơn các bộ 
phận bị kẹt.
SỬ DỤNG trên vòi, bản lề và con lăn trên 
rèm, cửa sổ, cửa ra vào, cửa nhà để xe, cửa 
máy giặt...

WD-40® SPECIALIST™ 
Chất tẩy rửa dầu mỡ nhanh chóng
LÀM SẠCH VÀ TẨY DẦU MỠ
Cách nhanh chóng và hiệu quả để loại bỏ vết 
dầu mỡ.
SỬ DỤNG TRÊN Vành xe, bề mặt sàn và nhiều 
thứ khác.

3-IN-ONE® PROFESSIONAL
Vệ sinh máy lạnh
VỆ SINH MÁY ĐIỀU HÒA
Mang lại kết quả tuyệt vời khi bạn sử 
dụng để vệ sinh máy điều hòa..
SỬ DỤNG cho máy 
điều hòa



HÃY ĐỂ XE ĐẠP CỦA BẠN để 
làm việc tốt nhất với WD-40®

Dòng sản phẩm WD-40 cung cấp cho xe đạp của bạn sự chăm sóc 
và bảo dưỡng đầy đủ để bạn tối ưu hóa hiệu suất của nó.

WD-40 Bôi trơn trong các 
điều kiện
WD-40 Bôi trơn ướt
WD-40 Bôi trơn khô
Bôi trơn vòng xích để đảm bảo 
rằng nó có thể làm việc dưới 
mọi điều kiện thời tiết - khô, ẩm 
ướt, tuyết, bụi hoặc các điều 
kiện thời tiết khác.
SỬ DỤNG trên dây xích xe đạp

BÔI TRƠN
Giữ cho các bộ phận xe đạp được 
bôi trơn tốt, giúp đưa vào, lấy ra 
hoặc chỉnh lại tay nắm, và nới lỏng 
các bộ phận bị kẹt hoặc rỉ sét.
SỬ DỤNG TRÊN trụ ghế, dây cáp, 
đai ốc và bu lông, bàn đạp và các 
bộ phận chuyển động…

SẢN PHẨM TẨY 
DẦU MỠ XE 
ĐẠP WD-40
Xịt chuyên dụng để 
loại bỏ dầu mỡ và 
sạn.
SỬ DỤNG trên 
xích, nhông và hệ 
thống chuyển đĩa

WD-40 LÀM CHO XE ĐẠP SẠCH 
HƠN
Nói lời tạm biệt với bụi bẩn cứng đầu với 
chất tẩy rửa an toàn cho tất cả các vật liệu.
SỬ DỤNG trên tất cả các bộ phận xe đạp.

BẢO VỆ
Sử dụng một lớp sơn bảo 
vệ xe đạp của bạn khỏi rỉ 
sét.
SỬ DỤNG TRÊN ống 
khung thép, bàn đạp và các 
bộ phận chuyển động...

LÀM SẠCH
Loại bỏ vết bẩn, bụi bẩn 
và cặn dễ dàng.
SỬ DỤNG trên khung xe 
đạp để loại bỏ nhãn dán 
và keo dính.



Bảo vệ chống rỉ sét 
lâu hơn

TÁCH ĐỘ ẨM ĐỂ NGĂN NGỪA ĂN MÒN
* Thử nghiệm dựa trên Môi trường phun muối phòng thí nghiệm theo 

tiêu chuẩn ASTM của Hoa Kỳ về rỉ sé

ĐỐI THỦ



WD-40® SPECIALIST™ 
Làm sạch không khí

LÀM SẠCH
Làm sạch những điểm khó tiếp 
cận của một thiết bị đơn.
SỬ DỤNG trên các thiết bị máy 
ảnh.

WD-40® SPECIALIST™ 
Chất tẩy dầu mạnh
LÀM SẠCH VÀ TẨY DẦU NHỚT
Cách loại bỏ dầu mỡ nhanh chóng và 
hiệu quả.
SỬ DỤNG trên Vành xe, bề mặt sàn... 3-IN-ONE® PROFESSIONAL

Air-Conditioner Cleaner
Vệ sinh máy điều hòa
Làm sạch máy điều hòa
Kết quả tuyệt vời khi bạn làm sạch 
máy điều hòa.
SỬ DỤNG trong máy điều hòa.

WD-40® SPECIALIST™ 
Hiệu suất cao
Silicone Bôi trơn
BÔI TRƠN
A lube that doesn't stain and 
doesn't attract dust.
SỬ DỤNG trên cửa sổ điện 
của ô tô.

WD-40® SPECIALIST™ 
Làm sạch điểm 
nhanh khô
LÀM SẠCH
Làm sạch hoàn hảo các 
thiết bị điện tử và thiết bị 
điện nhạy.
SỬ DỤNG trên cần điều 
khiển trò chơi. 

LÀM SẠCH, BẢO VỆ 
& BÔI TRƠN
Cách tốt nhất để tối đa hóa 
tuổi thọ các công cụ, thiết bị 
của bạn? Giữ chúng không 
bẩn và rỉ sét!
SỬ DỤNG TRÊN cờ lê, cầu 
dao, khoan điện, vòi, kìm, tỉa, 
cưa, kéo cắt, xe rùa...

WD-40® Multi-Use Product

Bạn có biết sử dụng sản phẩm 
đa dụng WD-40® kết hợp
WD-40® SPECIALIST™ sẽ làm 
sạch tay cầm sẽ giúp chơi tốt 
hơn.
Scan xem video để tìm hiểu rõ 
hơn.

Longer Anti-Rust
Protection

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

Người bạn đồng hành tốt nhất cho sở 
thích và các công việc nhà của bạn.
WD-40® linh hoạt, tiện dụng cho việc làm vườn, làm đồ gỗ, 
sửa chữa ô tô và bất kỳ công việc nhà nào của bạn.



WD-40® có thể làm nhiều hơn ngoài việc ngăn ngừa rỉ sét

WD-40® giúp nới lỏng 
các liên kết kim loại bị 
gỉ và
giải thoát các bộ phận 
kim loại bị kẹt, đông 
cứng hoặc rỉ sét.

THÂM NHẬP

WD-40® loại bỏ dầu mỡ, bụi 
bẩn và cặn bẩn.
Đồng thời cũng hòa tan chất 
kết dính, cho phép dễ dàng 
loại bỏ nhãn, băng, nhãn dán 
và chất liệu dính thừa.

LÀM SẠCH

WD-40® bảo vệ bề mặt 
kim loại với các thành 
phần chống ăn mòn để 
che chắn chống lại các 
yếu tố ẩm ướt và ăn 
mòn khác.

BẢO VỆ

WD-40® loại bỏ ẩm 
ướt, nhanh chóng 
làm khô các thiết bị 
điện để giảm thiểu 
sự chập mạch

LOẠI BỎ ĐỘ ẨM

WD-40® bôi trơn các 
bộ phận 1 cách toàn 
diện và giữ các bộ 
phận chuyển động chắc 
chắn

BÔI TRƠN

CAM KẾT MÔI TRƯỜNG

VOC Compliant

WD-40® sử dụng khí CO2 nén
mang lại giá 
trị cho bạn

Ít gây 
cháy

COMPETITOR

COMPETITOR

Hoàn toàn 

trong 

hôm nay

Không trễ hơn 
ngày mai

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




