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01    WD-40 සමාගම ගැන

ඔබ දන්නවා

WD-40® බ්රෑන්ඩ් නම...

එය ඔබ දන්නා සහ විශ්වාස කරන නිෂ්පාදනයක් වන අතර එය වසර 65 කට වඩා වැඩි 
කාලයක් ඒ බව සනාථ කර ඇත. අපෙග් බහු-භාවිත නිෂ්පාදනය එහි පන්තිෙය් වඩාත්ම 
පිළිගත් හා රඳා පවතින නමකි - මලකඩ හා විඛාදනෙයන් උපකරණ ආරක්ෂා කිරීම, සිරවී 
ඇති ෙකොටස ්විනිවිද යාම, ෙතතමනය විස්ථාපනය කිරීම සහ ඕනෑම ෙදයක් ලිහිසි කිරීම. 
එය දැන් විවිධාකාර ෙබදාහැරීම් සහ ෙයදුම් ක් රම වලින් ලබා ගත හැකිය, ෙවනත් 
නෙවෝත්පාදනයන් සමඟ, රැකියා පහසු, ආරක්ෂිත සහ කාර්යක්ෂම කරයි.

• WD-40 Multi-Use Product (WD-40 බහු භාවිත නිෂ්පාදන)  • WD-40 Smart Straw®
• WD-40 EZ-REACH® • WD-40 4 ලීටර්
• WD-40 20 ලීටර් • WD-40 208 ලීටර්

අපෙග් කාල පරික් ෂා කරන ලද සූත් ර වසර 65 කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ විවිධ කර්මාන්තවල ගැටළු විසඳා ඇත.

ෙලෝහ පිරිසැකසුම් කිරීෙම් ෙමෙහයුම්වල සිට ෙද්පල කළමනාකරණය, නඩත්තු කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ ක් රියාත්මක කිරීම (MRO) වාසි 
සඳහා WD-40 සන්නාම නිෂ්පාදන මත පදනම්ෙකෙරහි විශ්වාසය තැබිය හැකි අතර ඒවාෙය් පහසුකම් විවිධාකාර වූ ෙබදාහැරීම් සහ ෙයදුම් ක් රම 
සමඟ පවත්වා ෙගන යා හැකි වනු ආකාරෙයන් ඇත. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම, අ�ය කාලය අඩු කිරීම සහ අවදානම අවම කිරීම සඳහා 
නිර්මාණය කර ඇති ආරක්ෂිත, බලවත් හා විෙශේෂිත සූත් රවල අද්විතීය සංෙයෝජනයක් ඉදිරිපත් කරයි - ඔබට කාර්යය නිවැරදිව කිරීමට අවශ්ය 
සියල්ලම ලබා ෙද්.
¹ භාවිතා කළ විට සහ බැහැර කළ විට.

WD-40 සන්නාමය වසර 65 
කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ 
නඩත්තු නිෂ්පාදනවල 
විශ්වාසනීය නමකි. ඕනෑම 
අභිෙයෝගයකට මුහුණ දීම 
සඳහා නිර්මාණය කර ඇති 
නිෂ්පාදන සමඟ අඛණ්ඩව 
වැඩිදියුණු කිරීමට සහ නව්
 යකරණය කිරීමට අපි 
උත්සාහ කරමු.

ඔබට විශ්වාස කළ හැකි 
විශ්වසනීයත්වය සහ 
වටිනාකම සඳහා 
තීරණාත්මක කාර්ය සාධන 
පරීක්ෂණ වලදී WD-40 
සන්නාම නිෂ්පාදන ෙවනත් 
ෙවළඳ නාම අභිබවා යන බව 
විද්යාගාර පරීක්ෂණවලින් 
ෙපනී යයි.

WD-40 සන්නාම නිෂ්පාදන 
දිගු කාලීන ආයු කාලය 
ප් රවර්ධනය කිරීම සඳහා 
වත්කම් ආරක්ෂා කිරීමටත්, 
අනෙප්ක්ෂිත උපකරණ 
අක් රිය වීම ෙහේතුෙවන් 
නියමිත ෙව්ලාවට 
ෙනොපැමිණීම වැළැක්වීමටත්, 
දුර්වල ෙලස නඩත්තු කරන 
ලද උපකරණ නිසා සිදුවන 
අනතුරු සහ තුවාල වළක්වා 
ගැනීමටත් උපකාරී ෙව්.

නමුත් ඔෙබ් MRO රැකියා සඳහා එයට කළ හැකි සියල්ල ඔබ දන්නවාද?

WD-40 Multi-Use Product 
(WD-40 බහු භාවිත නිෂ්පාදන)

සියලුම WD-40 සන්නාම 
නිෂ්පාදන සකස් කර ඇත්ෙත් 
මිනිසුන්ට, මතුපිටට සහ 
පරිසරයට සිදුවන හානිය 
අවම කිරීම සඳහා ය. 
1අපෙග් ආරක්ෂිත නිෂ්පාදන 
සංයුතියට පිළිකා, උපත් 
ආබාධ ෙහෝ ෙවනත් ප්
 රජනක හානියක් සඳහා 
අනතුරු ඇඟවීම් අවශ් ය 
ෙනොෙව්.

දැඩි පරිසරයන් සඳහා 
ඔප්පු සහ ඵලදායී සූත්ර

භාවිතයට ගත 
ෙනොහැකි කාලය අඩු 
කර ඔෙබ් පහසුකම 
ආරක්ෂා කරන්න

ආරක්ෂාව සහ 
අනුකූලතාව අපෙග් 
ඉහළම ප්රමුඛතා ෙව්

කර්මාන්ත-නායකත්වය, 
අනාරක්ෂිත විසඳුම් ඔෙබ් 
රැකියාව පහසු කරයි



දහස් ගණනක් භාවිතයක් ඇති කෑන්
WD-40® Multi-Use Product (WD-40® බහු-භාවිත නිෂ්පාදන) ෙලෝහය මලකඩ හා විඛාදනෙයන් ආරක්ෂා කරයි, සිරවී ඇති ෙකොටස ්වලට 
විනිවිදව යයි, ෙතතමනය විස්ථාපනය කරයි. එය ෙබොෙහෝ පෘෂ්ඨයන්ෙගන් �ස්, මඩ ගතිය සහ තවත් ෙද් ඉවත් කරයි.

WD-40 හි අතිශය ඉහළ මතුපිට ආකර්ශනය මඟින් 
WD-40 හි ලිහිසි කරන අමුද් රව් ය පුළුල් ෙලස 
විසුරුවා හරිනු ඇති අතර චලනය වන සියලුම ෙකොටස ්
වලට තදින් රඳවා ගනු ඇත. WD-40 හි සිලිෙකොන් 
ෙහෝ ෙවනත් ආකලන අඩංගු ෙනොවන අතර එය දූවිලි 
හා අපිරිසිදු ෙද් ආකර්ෂණය කරයි.

ලිහිසි ෙතල්

WD-40 යනු විදුලිය සන්නායක ෙනොවන අතර 
ෙතතමනය මගින් ඇතිවන ෙකටි පරිපථ ඉක්මනින් 
ඉවත් කරයි. WD-40 සකස් කර ඇත්ෙත් ෙලෝහයට 
අතිශයින්ම ඉහළ මතුපිට ආකර්ෂණය සඳහා ය. 
ෙතතමනය තිබියදීත්, එය අන්වීක්ෂීය අක්රමිකතා 
ඇතුළු පෘෂ්ඨයන් මුළුමනින්ම ආවරණය කරන අතර 
ෙතතමනය සහ මව් ෙලෝහ අතර ආරක්ෂිත බාධකයක් 
ස්ථාපිත කරයි.

විස්ථාපන චලිතය

WD-40 හි අතිශය ඉහළ මතුපිට ආකර්ශනය 
ෙහේතුෙවන් සුපිරි විනිවිද යාෙම් ක් රියාවක් සිදු වන 
අතර එය මලකඩ සිට ෙලෝහ බන්ධන ලිහිල් කරන 
අතර සිරවී ඇති, ශීත කළ ෙහෝ මලකඩ සහිත ෙලෝහ 
ෙකොටස ්ඉවත් කරයි. WD-40 හි ලිහිසි කිරීෙම් 
ගුණාංග ෙමම ෙකොටස ්නිදහෙසේ �යා කරවයි.

ලිහිල් ෙකොටස්

WD-40 ආරක්ෂිත බාධක ෙතතමනය හා අෙනකුත් 
විඛාදන මූලද්රව්යයන්ට එෙරහිව ආරක්ෂා කරයි. 
එය අන්වීක්ෂීය අක්රමිකතා ඇතුළුව සමස්ත මතුපිට 
ප්රෙද්ශය පුරා විඛාදනයට ඔෙරොත්තු ෙදන අමුද්රව්ය 
තැන්පත් කරයි. ෙමම ෙතතමනය විස්ථාපන හැකියාව 
අනාගත ගැටළු ඇති කළ හැකි කුඩා ෙතතමනය 
සාක්කු වලක්වාලයි.ආරක්ෂණ

WD-40 ෙබොෙහෝ මැලියම් කඩා ඉවත් කරන අතර 
ෙල්බල් සහ අතිරික්ත බන්ධන ද් රව් ය පහසුෙවන් 
ඉවත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. එහි අතිශය ඉහළ මතුපිට 
ආකර්ෂණය නිසා පෘෂඨය පිරිසිදු කිරීම සඳහා අපිරිසිදු, 
දිලිෙසන, ෙක්ක් �ස් සහ ෙතල් යටට යාමට හැකි 
වන අතරම එකවරම විඛාදනයට ඔෙරොත්තු ෙදන 
බාධකයක් සාදයි.පිරිසිදු කිරීම් 

සහ ඉවත් කිරීම්

දහස් ගණනක් භාවිතයක් ඇති  කෑන්    02



අගය ෙව්

ඔබට ලැෙබන්ෙන් කුමක්ද?

අපි CO2 සම්පීඩිත වායුව ඉන්ධන ෙලස භාවිතා කරමු, එයින් අදහස් වන්ෙන්:

• අපෙග් කෑන් තුළ ඔබට වඩාත් �යාකාරි අන්තර්ගතයන් ලැෙබ්. ගුවන් යානා ඉන්ධන ෙලස LPG භාවිතා කරන ෙවළඳ නාම මඟින් ඔබට අඩු 
�යාකාරි අන්තර්ගතයක් ලබා ෙදන අතර LPG අමතර ඉඩ ප්රමාණයක් ලබා ගනී.

• එය මිලි ලීටර් 40 ක නිෂ්පාදනයක් යැයි පැවසූ විට ඔබට ලැෙබන්ෙන් එයයි! LPG ගුවන් යානා ඉන්ධන භාවිතා කරන ෙවළඳ නාම වලට මිලි 
පිරවුෙම් ෙකොටසක් ෙලස LPG පරිමාව ඇතුළත් ෙව්.

• එය LPG වලට වඩා අඩු ගිනි අවුලුවන.

සම්පීඩිත වායුව එල්පීජී

GAS

දියර ගුව න්යානා 
ලිහිසි ෙතල්

නිෂ්පාදන

CO2

නිෂ්පාදන

03    අගය ඔබට ලැබී ඇති ෙදයයි



ස්ප්ෙර්
කාර්මික ඉසින තුවක්කුව / 
අතින් ඉසින අයදුම්කරු

බුරුසුව
අත් දත් මැදීම

ඩී.අයි.පී.
කුඩා / දැවැන්ත බහාලුමක් 
තුළ ගිල්වන්න

අයදුම් කිරීමට ක්රම

WD-40® MULTI-USE PRODUCT 
(WD-40® බහු භාවිත නිෂ්පාදන)

WD-40 MUP අයදුම් කිරීමට ක්රම    04



ජ්වලනය

පරීක්ෂණය

•  CO2 ගුවන් යානා ඉන්ධන

•  ගිනි අවුලුවන

•  පීඑස්අයි 90 ට වඩා කැන් ග් ෙර්ටරෙය් පීඩනය

•  ක්රම ෙදකම ඉසිනවා - දකුණු පස ඉහළට සහ 
උඩු යටිකුරු කරන්න  

CO2 ෙප්රොෙපලන්ට් 
පිරවිය හැකිය

• ෙබොෙහෝ විට හයිඩ් ෙරොකාබන්

• අතිශයින්ම ගිනි අවුලුවන

• පීඑස්අයි 60 ට අඩු විය හැකි පීඩනය

• ස�ය අන්තර්ගතෙයන් 60% ට වඩා අඩුය

තරඟකරුවන්

හයිඩ් ෙරොකාබන් 
පිරවිය හැක

ගිනිදැල් දිගු කිරීම

ආරක්ෂිතයි

ගිනි අවුලුවන

භයානකයි

05    ජ්වලන පරීක්ෂණය



• පරීක්ෂණ ක්රමය: ෙකොරියානු ජාතික ප්රමිතිය (KSSM 2091) ලුණු ඉසින පරීක්ෂණය

• පරීක්ෂණ ආයතනය: බුම්වූ තාක්ෂණ ආයතනය

විඛාදන නිෙෂේධන ලිහිසි ෙතල් ෙතෝරාගැනීෙම්දී, ඔෙබ් උපකරණ සහ නිෂ්පාදන මලකඩ වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සෑම විටම WD-40 සඳහා 
අවධාරනය කරන්න.

පරිසර හිතකාමී

මලකඩ විෙරෝධී ගුණ සංසන්දනය කිරීම

අතර WD-40® සහ තරඟකරුවන්

ප්රතිඵලය
100% මලකඩ

තරඟකරු බී

24 ප්රතිඵලය
100% මලකඩ

තරඟකරු සී

24

ප්රතිඵලය
50% මලකඩ

තරඟකරු ඒ

24ප්රතිඵලය
මලකඩ නැත

72 යි

WD-40 ඇෙනෝ තරඟකරුවන් අතර මලකඩ විෙරෝධී ගුණාංග සංසන්දනය    06

පැය

පැය

පැය

පැය

ඊයම්
රසදිය
කැඩ්මියම්
ෂඩාස්රාකාර ක් ෙරෝමියම් 
(ක් ෙරෝමියම් වීඑල් ෙහෝ සී6+)
බහු අවයවික ද්විභාෂා 
(PBB)

ආරක්ෂිතයි

වඩාත් �යාකාරී අන්තර්ගතයන්

සිලිෙකොන් නැත

තීන්ත මතුපිට ආරක්ෂිතයි

ෙපොලිබ් ෙරෝමිෙන්ටඩ් ඩයිෙපනයිල් ඊතර් 
(පීබීඩීඊ)
තැෙල්ට්ස්:
බිස් (2-එති |ෙහක්සි|) තැෙල්ට් (ඩීඑච්පී)
බියුටයිල් ෙබන්සයිල් තැෙල්ට් (බීබීපී)
ඩිබුටයිල් තැෙල්ට් (ඩීබීපී)
ඩයිෙසොබියුටයිල් තැෙල්ට් (DIBP)



එය ඔබ දන්නා සහ විශ්වාස කරන නිෂ්පාදනයක් වන අතර 
එය වසර 65 කට වඩා වැඩි කාලයක් ඒ බව සනාථ කර ඇත. 
අපෙග් බහු-භාවිත නිෂ්පාදනය එහි පන්තිෙය් වඩාත්ම 
පිළිගත් හා රඳා පවතින නමකි - මලකඩ හා විඛාදනෙයන් 
උපකරණ ආරක්ෂා කිරීම, සිරවී ඇති ෙකොටස ්විනිවිදව 
යාම, ෙතතමනය විස්ථාපනය කිරීම සහ ඕනෑම ෙදයක් 
ලිහිසි කිරීම. එය දැන් විවිධාකාර ෙබදාහැරීම් සහ ෙයදුම් ක්
 රම වලින් ලබා ගත හැකිය, ෙවනත් නෙවෝත්පාදනයන් 
සමඟ, රැකියා පහසු, ආරක්ෂිත සහ කාර්යක්ෂම කරයි.

විෙශේෂාංග
• කාලය ඉතිරි කිරීම, භාවිතයට පහසුය
• ෙප්ටන්ට් බලපත් ර ෙබදා හැරීෙම් පද්ධති
• ෙලොකු ෙහෝ කුඩා ඕනෑම රැකියාවක් සඳහා විවිධ ප් රමාණ
• විඛාදනයට එෙරහිව ආරක්ෂා කරයි
• මලකඩ බන්ධන විනිවිද යයි
• විදුලි පද්ධති වියළීම සඳහා මැලියම් විසුරුවා හරිමින් 
ෙතතමනය විස්ථාපනය කරයි

භාවිතය
චලනය වන හා මලකඩ සහිත ෙලෝහ ෙකොටස,් සරෙණ්රු, 
ෙරෝද, කප්පි, ෙරෝලර්, දම්වැල්, ගියර්, ෙජොයින්ට්, වාහක, 
එසවුම්, ෙමවලම් සහ තවත් ෙද්.

• WD-40 MULTI-USE PRODUCT (WD-40 බහු භාවිත නිෂප්ාදන) 
• WD-40 Smart Straw®
• WD-40 EZ-REACH®
• WD-40 4 ලීටර්
• WD-40 20 ලීටර්
• WD-40 208 ලීටර්

WD-40 MULTI-USE PRODUCT 
(WD-40 බහු-භාවිත නිෂ්පාදන) 

WD-40® බ්රෑන්ඩ් නම ගැන 
ඔබ දන්නවා...

කාර්මික 
විසඳුම්
නිෂ්පාදනය පිළිබඳ අත් ප�කාව 

නමුත් ඔබ එය සියල්ලම දන්නවාද?
ඔෙබ් MRO රැකියා සඳහා කළ හැකිද?
අපෙග් කාල පරික්ෂා කරන ලද සූත්ර වසර 65 කට 
වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ විවිධ කර්මාන්තවල ගැටළු 
විසඳා ඇත.

ෙලෝහ පිරිසැකසුම් කිරීෙම් ෙමෙහයුම්වල සිට ෙද්පල 
කළමනාකරණය, නඩත්තු කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ ක්
 රියාත්මක කිරීම (MRO) වාසි සඳහා WD-40 සන්නාම නිෂ්පාදන මත 
පදනම්ෙකෙරහි විශ්වාසය තැබිය හැකි අතර ඒවාෙය් පහසුකම් 
විවිධාකාර වූ ෙබදාහැරීම් සහ ෙයදුම් ක්රම සමඟ පවත්වා ෙගන 
යා හැකි වනු ආකාරෙයන් ඇත. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම, 
අ�ය කාලය අඩු කිරීම සහ අවදානම අවම කිරීම සඳහා 
නිර්මාණය කර ඇති ආරක්ෂිත, බලවත් හා විෙශේෂිත සූත් රවල 
අද්විතීය සංෙයෝජනයක් ඉදිරිපත් කරයි - ඔබට කාර්යය 
නිවැරදිව කිරීමට අවශ්ය සියල්ලම ලබා ෙද්.
¹ භාවිතා කළ විට සහ බැහැර කළ විට.

සියලුම WD-40 සන්නාම 
නිෂ්පාදන සකස් කර 
ඇත්ෙත් මිනිසුන්ට, මතුපිටට 
සහ පරිසරයට සිදුවන 
හානිය අවම කිරීම සඳහා ය. 
අපෙග් ආරක්ෂිත නිෂ්පාදන 
සංයුතියට පිළිකා, උපත් 
ආබාධ ෙහෝ ෙවනත් ප්රජනක 
හානියක් සඳහා අනතුරු 
ඇඟවීම් අවශ්ය ෙනොෙව්.

WD-40 සන්නාමය වසර 65 
කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ 
නඩත්තු නිෂ්පාදනවල 
විශ්වාසනීය නමකි. ඕනෑම 
අභිෙයෝගයකට මුහුණ දීම 
සඳහා නිර්මාණය කර ඇති 
නිෂ්පාදන සමඟ අඛණ්ඩව 
වැඩිදියුණු කිරීමට සහ නව්
 යකරණය කිරීමට අපි 
උත්සාහ කරමු.

ඔබට විශ්වාස කළ හැකි 
විශ්වසනීයත්වය සහ 
වටිනාකම සඳහා 
තීරණාත්මක කාර්ය සාධන 
පරීක්ෂණ වලදී WD-40 
සන්නාම නිෂප්ාදන ෙවනත් 
ෙවළඳ නාම අභිබවා යන බව 
විද්යාගාර පරීක්ෂණවලින් 
ෙපනී යයි.

WD-40 සන්නාම නිෂ්පාදන 
දිගු කාලීන ආයු කාලය 
ප් රවර්ධනය කිරීම සඳහා 
වත්කම් ආරක්ෂා කිරීමටත්, 
අනෙප්ක්ෂිත උපකරණ 
අ�ය වීම ෙහේතුෙවන් 
නියමිත ෙව්ලාවට 
ෙනොපැමිණීම වැළැක්වීමටත්, 
දුර්වල ෙලස නඩත්තු කරන 
ලද උපකරණ නිසා සිදුවන 
අනතුරු සහ තුවාල වළක්වා 
ගැනීමටත් උපකාරී ෙව්.

දැඩි පරිසරයන් සඳහා 
ඔප්පු සහ ඵලදායී සූත්ර

පහත ෙහලීම අඩු කර 
ඔෙබ් පහසුකම 
ආරක්ෂා කරන්න

කර්මාන්ත-නායකත්වය, 
අනාරක්ෂිත විසඳුම් ඔෙබ් 
රැකියාව පහසු කරයි

ආරක්ෂාව සහ 
අනුකූලතාව අපෙග් 
ඉහළම ප්රමුඛතා ෙව්



- ෙතල්, �ස්, අපිරිසිදු හා තිරිංග තරලය ඉවත් 
කරයි

- ඒකකය ෙවන් කිරීමකින් ෙතොරව පිරිසිදු කරයි
- තිරිංග ලයිනිං, පෑඩ් සහ ඩ් රම්ස ්

භාවිතා කිරීමට ආරක්ෂිතයි

 භාවිතය
 • ඩිස්ක් තිරිංග
 • තිරිංග ඩ්රම්
 • තිරිංග කැලිපර්ස්

බ්ෙර්ක් සහ පාර්ට්ස් ක්ලීනර්
ක්ෙලෝරිෙන්ටඩ් නැත

- ෙව්ගවත් �යාකාරිත්වය, සන්නායක 
ෙනොවන පිරිසිදුකාරකය

- ඉක්මණින් විනිවිද යන අතර අපද්රව්ය ඉතිරි 
ෙනොෙව්

- විදුලි උපකරණ, සම්බන්ධතා සහ ප්ලාස්ටික් 
භාවිතය සඳහා

 භාවිතය
 • පරිපථ පුවරු
 • ස්විචයන්
 • මුද් රණ යන්ත් ර
 • පාලනයන්
 • පිටපත් කරන්නන්
 • විදුලි
 • එකලස් කිරීම්
 • ෙට්ප් හිස්
 • නිරවද් ය උපකරණ

පිරිසිදු කරන්නා අමතන්න
ෙව්ගෙයන් වියළීම

- �ස්, ෙතල්, ෙම්දය, අපිරිසිදු, සබන් අපිරිසිදු 
හා අපද්රව්ය ඉවත් කරයි

- බල ෙපණ ස්පර්ශ වූ වහාම �යාත්මක ෙව්
- ෙසෝදන්න පහසුය, අපද්රව්ය 

ඉතිරි ෙනොෙව්

 භාවිතය
 • එන්ජින්
 • අත් ආයුධ
 • ෙසෝපාන සහ එසවුම්
 • කාර්මික යන්ත් ෙරෝපකරණ
 • වැඩ පෘෂ්ඨයන්
 • බිම් ඇතුරුම්
 • පිටවන හුඩ්ස්

ඩිෙග්රේසර්
ෙෆෝමිං ස්ප්ෙර්

- දැඩි �ස්, ෙතල්, අපිරිසිදු හා කිලිටු ද්රව්ය ඉවත් 
කරයි

- ෙව්ගවත් �යාකාරිත්වය
- පිසදැමීමට සහ වතුෙරන් 

ෙමයට පිළියමක්

 භාවිතය
 • එන්ජිම
 • ස්ට්ෙරෝක් එන්ජිම
 • කාර්මික යන්ෙත්රෝපකරණ

මැෂින් සහ එන්ජින් ඩිෙග්රේසර්
ගැඹුරු විනිවිද යාම

- වියළි බලවත් පිපිරීමක්, දූවිලි පහසුෙවන් ඉවත් කරයි
- සියළුම ප්ලාස්ටික් සහ සියුම් නිරවද්ය 

උපකරණ මත ආරක්ෂිතයි
- උල්ෙල්්ඛ ෙනොවන, විඛාදනයට ලක් ෙනොවන, 

අපද් රව් ය රහිත ය

 භාවිතය
 • කැමරා
 • මුද්රණ යන්ත්ර
 • ලැප්ෙටොප්
 • පරිගණක
 • යතුරුපුවරු
 • ඡායාරූප උපකරණ
 • ෆැක්ස් යන්ත්ර
 • පිටපත් කරන්නන්
 • දුරකථන
 • විද්යාගාර උපකරණ
 • විද්යාත්මක උපකරණ
 • රික්ත
 • අත් ඔරෙලෝසු

ගුවන් දූවිලි
දූවිල්ෙලන් ෙතොරවූ

- 99.999% ප්රති-බැක්ටීරියා *
- ෙමයට පිළියමක් අවශ්ය නැත
- AC වරල් සහ දඟර වල ආරක්ෂිතයි
- වෘත්තීය ප් රති result ලය මිනිත්තු වලින්

 භාවිතය
 • AC වරල්
 • AC දඟර

එයා කන්ඩිෂනර් ක්ලීනර්
ෙෆෝමිං ස්ප්ෙර්

- ෙලෝහ ෙකොටස ්සහ ෙමවලම් වලින් දැඩි 
මලකඩ ආරක්ෂිතව ඉවත් කරයි

- මලකඩ ෙකොටස ්හිස ්ෙලෝහයට ප්රතිෂ් ඪාපනය 
කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය

- විෂ ෙනොවන, අම්ල 
රහිත, දිරාපත් 
විය හැකි

 භාවිතය
 • මලකඩ සහිත 

ෙලෝහ මතුපිට

රස්ට් රිමූවර් ෙසෝක්
මළකඩ ආරක්ෂිතව දිය කරයි

බලවත් හා ආරක්ෂිත යන ෙදකටම සැලසුම් කර ඇත. අපෙග් ආරක්ෂිත ෙත්රීම් සහතික කළ පිරිසිදුකාරකය සහ ඩිග් ෙර්සර් පහසුකම් සහ 
උපකරණ සුමටව හා නව ෙපනුමක් ලබා ෙදයි.

පිරිසිදු කරන්නන් සහ ඩිෙග්රේසර්

නඩත්තු අවශ් යතාවය කුමක් වුවත්, ඕනෑම 
රැකියාවක් පහසු කිරීම සඳහා අපට 
නිෂ්පාදනයක් තිෙබ්. WD-40 සමාගෙම් 
අෙනකුත් විශිෂ්ට නිෂ්පාදන ඕනෑම කාර්මික 
පරිසරයක් සඳහා ප්රමාණවත් තරම් දැඩි කර 
ඇත.

ෙවනත් WD-40 
සමාගම් ෙවළඳ නාම

මලකඩ වැළැක්වීම සහ ඉවත් කිරීම පහසුකම සහ උපකරණ නඩත්තු කිරීම, 
අළුත්වැඩියා කිරීම සහ ෙමෙහයුම් වල වැදගත් අංගයකි. මලකඩ වැළැක්වීම 
ෙහෝ ඉවත් කිරීම ෙව්වා, අපට කාර්යය සඳහා නිෂ්පාදනයක් තිෙබ්.

මළකඩ කළමනාකරණය

- විදුරුමස්, අපිරිසිදු, වාර්නිෂ්, ඊයම් සහ කාබන් 
බැඳීම් පිරිසිදු කරයි

- දැඩි ආරම්භය, රළු උදාසීනතාවය 
සහ ඇණහිටීම ඉවත් කරයි

- විෙමෝචන හා දුම් අඩු කරයි

 භාවිතය
 • කාබ්යුෙර්ටර්
 • ත් ෙරොට්ල් ෙබොඩි
 • ෙචෝක්
 • ගෑස ්බලෙයන් ක් රියාත්මක 

වන උපකරණ
 • නාවික නඩත්තුව
 • පින්තාරු ෙනොකරන ලද 

ෙලෝහ ෙකොටස්

ෙත්රොට්ල් ෙබොඩි, කාබ් සහ 
ෙචොක් ක්ලීනර්
ෙව්ගවත් �යා කිරීම

- ජලය සහ තාප ප් රතිෙරෝධී ලිහිසි ෙතල්
- මලකඩ හා විඛාදනයට එෙරහිව දිගු කල් 

පවතින ආරක්ෂාව
- ඉහළ දුස්ස්රාවිතත් ග් රීස්

 භාවිතය
 • ජල ෙපොම්ප 
 • සරෙණ්රු
 • දම්වැල් 
 • පිස්ටන්
 • වාහකයන්
 • ෙලෝහ ෙකොටස්
 • ඇල්ලීම
 • ෙක්බල්
 • ධාවකයන්
 • ෙමෝටර් පිෙවොට් ෙපොය්න්ට්ස්
 • ඕවර්ෙහඩ් ෙඩෝර් ට්ට් රක්ස්
 • ගියර් සහ තිරිංග යාන්ත් රණ

වයිට් ලිතියම් ග් රීස්
කල් පවතින

- ෙකොටස ්ඇලවීම වළක්වයි
- ජල ආරක්ෂණ සහ ෙතතමනෙයන් ආරක්ෂා 

ෙව්
- ලිහිසි කිරීම, පහසුෙවන් සීල් කිරීම, රබර් රළු 

කිරීම

 භාවිතය
 • පටි
 • ෙඩයාරිං
 • සම්බන්ධතා
 • ෙමවලම්
 • කප්පි
 • ගයිඩ් පීලි
 • අගුල්
 • ෙදොරවල් සහ සරෙණ්රු
 • වෑල්ව්
 • එසවුම්
 • වාහකයන්
 • පයිප්ප
 • සම්පීඩන සහ ඉන්ෙජක්ෂන් අච්චු

සිලිෙකොන්
ඉක්මන් වියළීම

- වැඩි දියුණු කළ ලිහිසි කිරීම සහ ආරක්ෂාව
- අපිරිසිදු, දූවිලි හා ෙතල් වලට ඔෙරොත්තු ෙදන 

වියළි PTFE ilm
- ෙලෝහ, ප්ලාස්ටික් සහ වීදුරු භාවිතය සඳහා

 භාවිතය
 • බ්ෙල්ඩ් සහ සරඹ බිටු
 • ගියර්ස්
 • අගුල්
 • පීලි
 • දම්වැල්
 • සරෙණ්රු
 • බල ෙමවලම් සහ උපකරණ

ඩ් රයි ලූබ්
PTFE සමඟ

- කැපී ෙපෙනන ප්රති-මැහුම් ගුණ
- සුපිරි ඇඳුම් ඇඳීම සහ විනිවිදව යාම
- වීදි සහ මාර්ගෙයන් පිටත ධාවනය සඳහා සුදුසුය
- O, X, Z වළල්ල අනුකූල ෙව්

 භාවිතය
 • දම්වැල
 • ඩ්රයිව්ෙ�න්
 • O, X, Z රින්

ෙච්න් ලුබ්
ඇන්ටි-ෆ්ලින්ග්

- මිරිකීම සහ ලිස්සා යාම ඉවත් කරන්න
- පටි වල නම් යතාවය සහ නම් යතාවය යථා 

තත්වයට පත් කරයි
- පටි ආයු කාලය දීර්ඝ කරයි

 භාවිතය
 • වී ෙබල්ට්
 • පැතලි පටි
 • ෙකොග්ඩ් ෙබල්ට්

ෙබල්ට් ඩ් රැසිං
ANTI-SLIP

- ඝනකමයි, රුඳී සිටියි,අවුල් ජාලාවක් නැත, 
තදින් අල්ලා සිටියි

- ඔබ එය ඉසින තැන රැඳී සිටියි; සිරස ්මතුපිට 
සඳහා සදුසුයි

- ස්වයං සුව කිරීෙම් ලක්ෂණ

 භාවිතය
 • දම්වැල්
 • ෙක්බල්
 • ගියර්ස්
 • ෙරෝලර්
 • ෙබයාරිං
 • චලනය වන ෙකොටස්
 • සිරස ්මතුපිට

ෙජල් ලුබ්
NON-DRIP

අපෙග් කාර්මික ශක්තිෙයන් යුත් නිෂ්පාදන අප පුළුල් කර ඇති ආකාරය සහ වැඩිදියුණු 
කළ ආකාරය බැලීමට අපෙග් සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන පිරිනැමීම් ෙදස බලන්න.

3-IN-ONE® Professional AIR-CONDITIONER CLEANER 
යනු ජලය මත පදනම් වූ පිරිසිදුකාරකයක් වන අතර 
එමඟින් ඔබට ප්රතිලාභ තුන් ගුණයකින් ලබා ගත 
හැකි අතර ඔෙබ් 
ගෘහස්ථ ගිම්හාන 
ප්රෙභ්දය දවස 
පුරා තබයි.

- NSF® සහතික කළ: H1 සහ H2 ලියාපදිංචිය
- ආහාර කර්මාන්තය හැසිරවීෙම් ෙයදුම සහ 

ආහාර සැකසීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත
- වර්ණ රහිත, ගන්ධ රහිත, පැල්ලම් ෙනොකරන 

චිත්රපටයකි

 භාවිතය
 • ආහාර රාක්ක
 • පින්ස්
 • ගයිඩ්ස ්ෙර්ල්
 • ෙකස්ටර්ස්
 • සම්බන්ධතා
 • කප්පි
 • වාහක පටි
 • කාසි යාන්ත් රණ
 • ෙබෝතල් යන්ත් ෙරෝපකරණ
 • ප්ලාස්ටික් ෙරෝලර් සහ ගියර්
 • විකුණුම් යන් ත්ර
 • රබර් සවිකිරීම් සහ සීල්
 • ආහාර සැකසුම් හා 

හැසිරවීෙම් උපකරණ

ෆුඩ් ග් ෙර්ඩ් සිලිෙකොන්
පැහැය

- යන් ත්ර නිමාව වැඩි දියුණු කරන අතර ෙමවලම් 
ආයු කාලය දීරඝ කරයි

- කැපුම් ව්යවර්ථය අඩු කරන අතර කැපුම් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි

- සියලුම ෙලෝහ සඳහා භාවිතා 
කිරීමට සුදුසුය

 භාවිතය
 • �යාවලි නැවත නම් කිරීම
 • කැපීම
 • විදුම්
 • ඇඹරීම
 • තට්ටු කිරීම
 • නූල් දැමීම
 • මැසීම
 • ෂියරින්
 • හැරීම

කටින් ඔයිල්
බහු අරමුණු

- වාෂ්ප විඛාදන නිෙෂේධකෙයෝ විඛාදනය 
වැළැක්වීම සඳහා මුද් රා තබා ආරක්ෂා කරති

- ගෘහස්ථව සහ එළිමහෙන් වැඩ කරයි
- වසර ෙදකක් දක්වා ෙලෝහ ආරක්ෂා කරයි
- NSF සහතික කළ: A7 ලියාපදිංචිය

 භාවිතය
 • දීරඝ ගබඩා කාල සීමාවන්ට 

යටත්ව උපකරණ සහ ෙලෝහ 
ෙකොටස්

 • යන්ත්ර මතුපිට
 • ෙමවලම්
 • දම්වැල්
 • ෙක්බල්
 • O, X, Z රින්

විඛාදන නිෙෂේධනය
කල් පවතින

දැඩි කාර්මික පරිසරයන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන බව ඔප්පු කර ඇති ෙව්ගවත් ක් රියාකාරී ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත ලිහිසි ෙතල් වර්ග රාශියක් අපි 
ඉදිරිපත් කරමු. පහසුකම් සුරක් ෂිතතාවය සහතික කිරීමට උදව් වන අතරම ඒවා ෙකොටස් චලනය කරමින් සැලසුම් සහගත අක් රීය කාලය අඩු කරයි.

ලිහිසි ෙතල්

 • මුදු
 • චූට්ස්
 • ෙපති
 • අධිශීතකරණ
 • අගුල්
 • ටයිමර්ස්
 • ෙමවලම්

 • ෙබයාරිං
 • වින්ච්
 • ලැච්

 • ස්ටීරිෙයෝස්
 • ස්කෑනර්
 • ඔරෙලෝසු

* ස්ටැෆිෙලොෙකොකස් ඕරියස්, එස්චරීචියා 
 ෙකෝලි සහ කැන්ඩිඩා ඇල්බිකන්ස් වලින් 

   99.999% ක් විනාඩි 5 කින් මරා දමයි; 
    සහ ඇස්පර්ගිලස් බ් රසීලියන්සිස්

      වලින් 99.999% විනාඩි 15 කින්.

SUPERIOR PERFORMANCE 
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