
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


