


VỀ CÔNG TY
WD - 40

 Công ty WD-40 là nhà sản xuất Sản phẩm đa dụng WD-40® được tin cậy
 rộng rãi, một sản phẩm thiết yếu trong mọi hộp dụng cụ và hộ gia đình trên
 toàn thế giới. Một thương hiệu Mỹ được tạo ra từ năm 1953 với một chất
 bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn cho lớp ngoài của Tên lửa Atlas và từ đó
 đã chuyển thành giải pháp khắc phục nhanh để làm sạch và bảo vệ, làm
 lỏng các bộ phận bị rỉ sét, loại bỏ độ ẩm, giải phóng dính cơ chế và ngừng
.kêu rít

 Các chuyên gia bảo trì và những người nghiệp dư DIY tìm thấy các ứng
 dụng đa dạng cho WD-40® trong các công việc của họ với các bộ phận,
công nghiệp, ô tô, xe đạp, thể thao và hàng hóa bán lẻ lớn. Ngày nay, WD-

 40® có mặt trên khắp thế giới với nhiều kích cỡ khác nhau và nó đã được
 đa dạng hóa thành một loạt các sản phẩm chuyên dụng mới - WD-40®,
WD-40® Chuyên Xe máy và WD-40® Chuyên Ô tô



BÌNH XỊT VỚI HÀNG NGÀN CÔNG DỤNG
 Sản phẩm đa dụng WD-40® bảo vệ kim loại khỏi rỉ sét và ăn mòn, thấ sâu các bộ phận bị kẹt,
 loại bỏ độ ẩm và bôi trơn hầu hết mọi thứ. Nó thậm chí còn loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và nhiều thứ
.khác trên hầu hết các bề mặt

 Sức hút bề mặt cực cao của WD-40®, đảm bảo
 các thành phần bôi trơn trong WD-40® sẽ được
 phân tán rộng rãi và được giữ chắc chắn cho tất
 cả các bộ phận chuyển động. WD-40® không
 chứa silicon hoặc các chất phụ gia khác thu hút
 bụi bẩn gây ra sự tích tụ của chất nhờn, dầu
.mỡ

 Sự hút bề mặt lớn của WD-40®, làm cho sản
 phẩm này có khả năng thấm sâu cực tốt, làm
 lỏng các vết gỉ với kim loại và làm lỏng các bộ
 phận kim loại bị kẹt, đông lạnh hoặc rỉ sét. Các
 đặc tính bôi trơn của WD-40® sau đó giữ cho
.các bộ phận này hoạt động linh hoạt

 WD-40® hòa tan hầu hết các chất kết dính,
 cho phép loại bỏ dễ dàng các nhãn và chất keo
 dính dư thừa. Sức hút bề mặt lớn cho phép
 sảm phẩm thấm sâu dưới bụi, bụi bẩn, dầu mỡ
 và dầu để làm sạch bề mặt, đồng thời, nó tạo
.thành một hàng rào chống ăn mòn

 Hàng rào bảo vệ WD-40® che chắn khỏi độ ẩm
 và các yếu tố ăn mòn khác. Nó phủ các thành
 phần chống ăn mòn trên toàn bộ diện tích bề
 mặt, bao gồm cả các nơi nhỏ nhất. Khả năng
 loại độ ẩm của WD-40® này cũng ngăn ngừa
 những túi ẩm nhỏ có thể có gây ra các vấn đề
.trong tương lai

 WD-40® là một chất không dẫn điện và nhanh
 chóng loại bỏ các vấn đề đoản mạch do độ ẩm
 gây ra. WD-40® được thiết kế tạo sức hút bề
 mặt lớn đối với kim loại. Nó hoàn toàn bao phủ
 các bề mặt, bao gồm cả những những nơi rất
 nhỏ, ngay cả khi có hơi ẩm. Và thực tế, WD-40®
 chịu độ ẩm bề mặt và tạo ra một hàng rào bảo
vệ giữa độ ẩm và kim loại

BÔI TRƠN

THẤM SÂU

LÀM SẠCH

BẢO VỆ

LOẠI BỎ
ĐỘ ẨM



 GIÁ TRỊ LÀ NHỮNG GÌ
BẠN NHẬN ĐƯỢC
Bằng cách sử dụng khí nén CO2

 Bạn có thể nén thêm sản phẩm vào bình xịt, khi LPG sử dụng không gian thêm
vào

 
 Nếu với 400ml sản phẩm, đó là những gì bạn nhận được, vì LPG được bao
gồm như là một phần của thể tích thêm vào

So với LPG, nó không dễ cháy



 CÁCH ÁP DỤNG SẢN PHẨM
ĐA NĂNG WD-40

XỊT NƯỚC

 Súng phun công nghiệp /
Dụng cụ xịt thủ công

CHẢI

Chải thủ công

NHÚNG

 Nhúng vào bên trong một
 thùng chưa nhỏ / lớn



KIỂM TRA ĐÁNH LỬA

 BÌNH XỊT ĐƯỢC
LÀM ĐẦY CO2

BÌNH XỊT ĐƯỢC LÀM
ĐẦY HYDROCARBON 

Chất đẩy CO2 .
Dễ cháy .
Áp lực trong có thể lớn hơn 90 PSI .
chất lỏng có thể sử dụng 100% .
Có thể xịt khi lật ngược .

Chủ yếu là hydrocarbon 
Cực kỳ dễ cháy .
Áp suất trong có thể dưới 60 PSI .
Chất lỏng có thể sử dụng ít hơn 60% .

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

AN TOÀN HƠN

NGUY HIỂM

DỄ CHÁY

DẬP TẮT NGỌN LỬA



 SO SÁNH CÁC ĐẶC TÍNH CHỐNG RỈ SÉT
CỦA WD-40® VÀ CÁC ĐỐI THỦ
Phương pháp thử: Thử nghiệm phun muối tiêu chuẩn Hàn Quốc KSSM 20911

Viện thử nghiệm: Học viện Công nghệ Buhmwoo

 Khi chọn chất bôi trơn ức chế ăn mòn, luôn nhớ đến WD-40® để bảo vệ thiết bị và sản
phẩm của bạn khỏi bị rỉ sét



ỨNG DỤNG

LUYỆN KIM BỘT

 Luyện kim bột là một quy trình sản xuất khối lượng lớn, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu,
 thân thiện với môi trường và chi phí thấp. Sản phẩm luyện kim bột được đặc trưng bởi cường độ cao, tạo hình
.phức tạp, thu nhỏ và độ chính xác

 i. Các thành phần cấu tạo xe khác nhau: Ghế van
 động cơ, trục cam, ròng rọc, cam, vành ly hợp truyền
 động, vòng piston, vòng đồng bộ, mặt bích của hệ
 thống ống xả và khung truyền động, trượt, giảm xóc,
.bộ phận lái và phanh

 ii. Mũi khoan trong các máy cắt và dụng cụ chịu mài
 mòn, máy tiện và dao cắt cũng được sử dụng trong
sản xuất khuôn

 iii. Bánh răng công cụ điện, bộ phận kim loại của dụng
.cụ khí nén, bộ phận kim loại của thiết bị gia dụng



 Việc áp dụng các sản phẩm đa dụng WD-40® trong ngành luyện kim bột chủ yếu bằng cách ngâm, bổ sung bằng
.cách lau hoặc chải ở những khu vực này

Ứng dụng sau khi thiêu kết các bộ phận luyện kim bột
 Để đạt được hiệu quả chống ăn mòn từ trong ra ngoài, các
 bộ phận cần được ngâm trong dung dịch của Sản phẩm đa
.dụng WD-40®, để chúng được ngâm hoàn toàn

 Ứng dụng trong việc định hình các bộ phận luyện kim
bột

 Trong quá trình định hình các bộ phận luyện kim bột, bề mặt
 của các bộ phận có thể được lau hoặc chải bằng Sản phẩm
 đa dụng WD-40®. Chất bôi trơn, không bám bụi và hiệu
 quả làm sạch mạnh mẽ của nó sẽ làm cho bề mặt của các
.bộ phận sáng như mới

 Ứng dụng trong đóng gói các bộ phận luyện
kim bột
 Khi kết thúc sản xuất, các bộ phận luyện kim bột
 phải được đóng gói để tạo điều kiện cho việc lưu
 trữ và vận chuyển lâu dài. Bề mặt của các bộ phận
 có thể được lau hoặc chải bằng Sản phẩm đa dụng
 WD-40®, để đạt được hiệu quả chống ăn mòn tốt
.hơn và lâu dài

 Trộn năng lượng
kim loại

Đút chết

Thiêu kết Chống gỉ
thấm sâu

 Bảo vệ
chống gỉ

Làm sạch
Bôi trơnĐịnh hình

Chức năng của

Đóng gói

 Lưu trữ /
Vận chuyển



 CÔNG NGHIỆP
NĂNG LƯỢNG GIÓ

 CÔNG NGHIỆP
ĐÓNG TÀU

Ứng dụng Sản phẩm đa dụng WD-40® trong 
ngành điện gió có thể được chia thành ba phần:
1. Sản xuất và lắp ráp linh kiện điện gió
2. Lắp đặt thiết bị điện gió trong các trang 
trại gió
3. Bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện gió
- Làm sạch, bôi trơn và chống rỉ cho các bộ 
phận kim loại như bu-lông, ốc vít, trục chính, 
phanh tốc độ cao, vòng bánh răng và vòng bi, giá 
đỡ, bề mặt tường rô-tơ và dụng cụ điện, khí nén 
và tay
- Kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm tỷ lệ sai sót 
và chi phí bảo trì
- Các quy trình vệ sinh được tiết giảm, chất 
lượng sản phẩm được cải thiện

Sản phẩm đa dụng WD-40® được nhiều nhà máy đóng 
tàu sử dụng vì hiệu suất đa mục đích tuyệt vời và cung 
cấp khả năng chống gỉ cho các bộ phận kim loại trên 
biển. Trong ngành vận chuyển, Sản phẩm đa dụng 
WD-40® đã được nhiều chủ tàu hoặc công ty vận 
chuyển liệt kê là một trong những đại lý bảo trì thiết yếu 
để bảo vệ con tàu kim loại và các thành phần điện, giúp 
nó hoạt động trơn tru.
. Cung cấp sự bảo dưỡng hiệu quả cao cho phần kim 
loại trên tàu và các thành phần điện là môi trường ẩm 
ướt
. Bảo vệ tất cả các loại bánh răng, bộ phận động cơ 
khỏi rỉ sét
. Bảo vệ thiết bị đầu cuối pin, kiểm soát hàng hải và thiết 
bị đo
. Loại bỏ rỉ sét trên bề mặt của các bộ phận lớn
. Nới lỏng ốc vít và đai ốc buộc chặt
. Bôi trơn ổ khóa, bản lề, bánh lái và bảng điều khiển, 
cột buồm
. Dọn dẹp và bảo vệ tàu máy móc, công cụ, thiết bị 
radar, ròng rọc
. Xóa keo nhãn



 CÔNG NGHIỆP
XE ĐIỆN

 CÔNG NGHIỆP
IN ẤN

Sản phẩm đa dụng WD-40® giữ cho các bộ phận cơ 
khí của tàu điện ngầm hoặc xe điện nhẹ hoạt động tốt. 
Nó cách điện các thành phần điện và mạch khỏi độ ẩm, 
giảm sự cố bộ phận, đảm bảo an toàn cho hoạt động 
của xe.
. Cung cấp sự bảo dưỡng hiệu quả các bộ phận cơ khí 
của xe điện ngầm, bộ đổi hướng đường sắt
. Bôi trơn trục đầu máy và cửa trượt 
. Cung cấp bảo vệ chống ẩm cho các mạch đầu máy, 
các bộ phận điện
. Bảo vệ bu lông và đai ốc khỏi rỉ sét
. Bu lông và đai ốc gỉ có thể dễ dàng tháo lỏng

Sản phẩm đa dụng WD-40® cung cấp sự bảo dưỡng 
hiệu quả cho các bộ phận cơ khí chính xác của máy in, 
giảm hao mòn và kéo dài tuổi thọ của máy in.

. Bôi trơn và làm sạch rãnh trượt của hệ thống nạp giấy, 
trục lăn giấy
. Làm sạch và bôi trơn trục cam truyền
. Làm sạch và bôi trơn dây chuyền, thiết bị kích hoạt, vít 
điều chỉnh của hộp mực để chống gỉ
. Bôi trơn và làm sạch bánh xích và ghế trục
. Cung cấp bảo trì cho cửa trượt khí nén của máy in, 
tăng cường độ mịn của sản phẩm in
. Giữ các bộ phận động cơ sạch sẽ và duy trì để làm 
việc lâu hơn
. Làm sạch và bảo trì các công cụ hỗ trợ của máy ép 
như: cờ lê lực và máy đo độ cứng cuộn cao su



 NGÀNH KHAI
KHOÁNG

Sản phẩm đa dụng WD-40® cung cấp sự bảo dưỡng hiệu quả trong ngành khai thác cho tất cả các loại máy móc 
và thiết bị điện để giảm sự cố và mất mát thiết bị, tiết kiệm cả thời gian và chi phí và nâng cao hiệu quả.

3. Bảo dưỡng thiết bị khí nén
- Duy trì máy khoan khí nén, pít tông khí nén và các 
dụng cụ khí nén khác mà không phải tháo dỡ chúng
- Bôi trơn và làm sạch trục bơm và lưỡi bánh xe 
bơm, giảm mài mòn

4. Bảo trì thiết bị điện
- Bảo vệ các điểm tiếp xúc mạch để tránh oxy hóa 
các điểm tiếp xúc hoặc ngắn mạch thông qua độ ẩm, 
do đó duy trì sự ổn định của mạch
- Bảo vệ đai ốc và bu lông của thiết bị điện để chống 
ăn mòn

1. Bảo dưỡng thiết bị khai khoáng đảm bảo:
- Bảo vệ mạnh mẽ các liên kết thiết bị và cấu trúc bản lề 
để chống gỉ sét ăn mòn
- Giảm ma sát và cải thiện tính ổn định vận hành của 
thiết bị
- Chống ẩm và chống nước mạnh mẽ, kéo dài tuổi thọ 
của các bộ phận kim loại
- Vệ sinh các điểm tiếp xúc điện để cung cấp hiệu suất 
thiết bị ổn định và đáng tin cậy hơn
- Vệ sinh các góc thiết bị không tích tụ bụi, giúp sử 
dụng an toàn hơn.

2. Bảo trì các thành phần hệ thống hỗ trợ
- Bảo vệ bu lông và đai ốc trong hệ thống neo và hệ 
thống hỗ trợ giàn giáo
- Bảo vệ bề mặt bản lề và bề mặt kim loại của hệ thống 
thủy lực để chống ăn mòn và cải thiện tính ổn định của 
thiết bị



 BẢO DƯỠNG
KHUÔN

Sản phẩm đa dụng WD-40® cung cấp khả năng làm sạch và bảo dưỡng chống gỉ hiệu quả và dễ dàng cho khuôn, 
kéo dài tuổi thọ sử dụng. Nó cũng được sử dụng như một tác nhân để cho một số khuôn nhựa ổn định, nâng cao 
hiệu quả sản xuất, giảm các quy trình kỹ thuật và tiết kiệm nhân lực và nguyên vật liệu.

1. Tạo thành một lớp màng bảo vệ dày đặc giúp ngăn 
ngừa khuôn bị rỉ sét

2. Dễ dàng làm sạch và bảo trì với khuôn bằng một lần 
lau đơn giản. Việc lắp đặt rất đơn giản và thuận tiện.

3. Tháo lắp bộ phận của một số sản phẩm nhựa

4. Loại bỏ rỉ sét khỏi khuôn bằng cách phun Sản 
phẩm đa dụng WD-40® trên bề mặt bị ăn mòn. Sau 
hơn 20 phút sau, lau sạch bề mặt khuôn bằng miếng 
cọ rửa công nghiệp và nó sẽ sáng như mới.



 SỬ DỤNG TRONG
NÔNG NGHIỆP

 BẢO DƯỠNG THIÊT
BỊ ĐIỆN VÀ KHÍ NÉN

Sản phẩm đa dụng WD-40® giữ cho thiết bị canh tác 
được bảo trì tốt để sử dụng lâu dài bằng cách bôi 
trơn các bộ phận chuyển động, làm sạch máy móc và 
dụng cụ và bảo vệ chúng khỏi bị ăn mòn

. Chống ăn mòn pin và giúp khởi động động cơ ướt

. Bôi trơn bánh xe rít, giữ cho chúng sạch sẽ và bảo 
vệ khỏi rỉ sét
. Giữ các bộ phận không bị kẹt, gỉ hoặc đông lạnh
. Bôi trơn các bộ phận chuyển động trên thiết bị canh 
tác, giữ cho máy hoạt động trơn tru
. Bôi trơn Máy cưa xích và máy cắt
. Loại bỏ, đặt hoặc đặt lại vị trí kẹp
. Bôi trơn vòi
. Loại bỏ cặn và chất kết dính từ PVC

Sản phẩm đa dụng WD-40® là chất bảo dưỡng hiệu 
quả cao cho các sản phẩm kim loại. Chất tan của nó 
thể hiện lực hút bề mặt rất mạnh với kim loại. Dung 
dịch thẩm thấu sâu của nó có khả năng loại bỏ dầu, 
tạp chất và nước bám trên bề mặt kim loại một cách 
hiệu quả, để lại một lớp màng chống gỉ dày đặc, giúp 
bôi trơn và bảo vệ, giữ cho bề mặt sạch và bôi trơn. 
Sản phẩm được đề xuất bởi các thương hiệu dụng 
cụ điện lớn để sử dụng bảo dưỡng.

1. Duy trì các dụng cụ khí nén như: 
tua vít khí nén, cờ lê khí nén, súng bắn đinh khí nến, 
máy khoan khí nén, sản phẩm cắt khí nén dụng cụ 
chà nhám bằng khí nén bằng cách làm sạch và bảo 
vệ bề mặt khỏi bị ăn mòn
2. Bảo dưỡng dụng cụ điện là: 
bôi trơn mâm cặp khoan, cuống khoan bôi trơn, làm 
sạch bề mặt dụng cụ điện, bôi trơn và làm sạch cổ 
góp rôto và nhiều loại khác
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. Bôi trơn Công tắc đánh lửa, lò xo mui xe, liên kết bộ 
chế hòa khí bên ngoài
. Loại bỏ nhãn dán, màng nhựa và keo dán từ cửa sổ 
và dầu mỡ và bụi bẩn trên bề mặt crom
. Làm sạch, bảo vệ và loại bỏ độ ẩm cho bugi, dây 
xích, cáp phanh và ống tiết lưu dính
. Giúp xác định vị trí rò rỉ chân không động cơ khi 
phun vào các kết nối ống chân không

 . Bôi trơn khớp, làm trơn chuyển động, gạt nước và 
cơ cấu lái, bản lề nắp ca-pô xe
. Làm sạch và bảo vệ các cực pin khỏi quá trình oxy 
hóa, xi lanh và piston khỏi cặn carbon, tăng hiệu quả
. Ngăn chặn rỉ sét trên nắp ca-pô xe, ống xả
. Hòa tan hắc ín mà không làm hại sơn hoặc phần 
crom
. Thấm sâu để nới lỏng các hạt bánh xe bị kẹt

Sản phẩm đa dụng WD-40® giúp bảo dưỡng ô tô đơn giản và dễ dàng, bằng cách bôi trơn các bộ phận, làm sạch 
bụi bẩn và chất kết dính, bảo vệ chống gỉ và thay thế độ ẩm. Làm cho hiệu suất xe chạy hiệu quả hơn và lâu hơn






