
එකතු කළ හැකි මාර්ෙගෝපෙද්ශයක මාර්ග 1000 ක්

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශයඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය
#1000#1000



අලුත උපන් බිළිඳාට ෙතොටිල්ල සුමට හා ශබ්දෙයකින් ෙතොරව තබා ගන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0681ෙකොෙහොමද

ෙබ්බි ෙතොටිල්ල
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW® +
ඉස්කුරුප්පු නියන් / ඉස්කුරුප්පු + මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ෙරදි

WD-40® Smart Straw® 

භාවිතා කර ෙලෝහ සන්ධි 
සහ ෙබෝල්ට් වලට 
ෙකලින්ම ඉසින්න.

ලිහිල් සන්ධි සහ ෙබෝල්ට් 
ඇත්නම් ඉස්කුරුප්පු 
නියනකින් තද කරන්න.

අතිරික්තය පිස දමා 
වියළීමට ඉඩ ෙදන්න.

නිවැරදි කිරීමට නිශ්චිත 
ස්ථානය ෙසොයා ගැනීමට 
හඬට සවන් ෙදන්න.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



දිගු කලක් සඳහා බයිසිකලය අපිරිසිදු හා ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තබා ගන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0003ෙකොෙහොමද

බයිසිකල්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40 SPECIALIST® BIKE CLEANER (WD-40 SPECIALIST® BIKE CLEANER බයික් ක්ලීනර්) +                  WD-40 SPECIALIST® BIKE DEGREASER (WD-40 SPECIALIST® BIKE DEGREASER බයික් ඩිග් ෙර්සර්) +

WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN DRY LUBE (WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN DRY LUBE බයික් ෙච්න් ඩ්රයි ල්රබ්) +                  WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN WET LUBE (WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN WET LUBE බයික් ෙච්න් ෙවට් ල්රබ්) +

WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN LUBE (WD-40 SPECIALIST® BIKE CHAIN LUBE බයික් ෙච්න ලුබ්) +                 WD-40® SMART STRAW®

WD-40® Bike Chain Lubes (WD-40® ෙච්න් ලුබ්ස්) පරාසය ෙවතින් ඔබට අවශ්ය 
ලිහිසි ලුබ් එක ෙතෝර  ෙච්න් ලිහිසි කරන්න. ඔෙබ් බයිසිකලෙය් පැඩලය කරකවන්න, 
දම්වැල් කරකවන්නට සහ නිරවද්ය තුණ්ඩය සමඟ දම්වැල් දිගට ෙකළින්ම ඉසින්න. 
කුණු ෙගොඩ නැගීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඕනෑම අපද්රව්යයක් පිස දමමු.

WD-40 Specialist® Bike 
Degreaser (WD-40 
Specialist® බයික් ඩිග්
 ෙර්සර්) මගින් ෙචන් පිරිසිදු 
කිරීමට අමතක ෙනොකරන්න. 
සියළුම කුණු පිරිසිදු කිරීම 
සඳහා බුරුසුවක් ෙහෝ ෙතත් 
ස්ෙපොන්ජියක් ගන්න. එය 
වතුෙරන් ෙසෝදා වියළි 
ෙරදිවලින් පිස දමන්න.

සමස්ත ඔප දැමීම සහ 
ආරක්ෂාව සඳහා, ෙලෝහ 
ෙකොටස්, ඇණ සහ ෙබෝල්ඩ් 
වර්ග සහ ෂිෆ්ටින් පද්ධතිය 
සහ WD-40® Smart 
Straw® සමඟ පැඩලය දිගු 
කර ඒවා ෙහොඳ තත්ත්වෙය් 
තබා ගන්න.

විශාල කුණු ෙහෝ මඩ ඉවත් 
කිරීමට බයිසිකලයට ජලය 
ඉසින්න. ඉන්පසු, WD-40 
Specialist® Bike Cleaner 
(WD-40 Specialist® බයික් 
ක්ලීනර්) බයිසිකලය මත 
ඉසින්න. ඕනෑම අපිරිසිදු 
දූව්ය හා කුණු පිරිසිදු ෙරදි 
වලින් පිස දමන්න.

1. 2. 3. 4.

ඉඟිය! ඝර්ෂණ හානිය වළක්වා ගැනීමට සහ ෙච්න් ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා පදින්නට ෙපර ෙච්න් ලිහිසි කරන්න.

x1

x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න
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බයික් ලුබ් 101: 
 WD-40 Specialist® Bike Chain Wet Lube (D-40 Specialist® බයික් ෙච්න් ෙවට් ලුබ්) 
  ජල ආරක්ෂිත ෙච්න් ලිහිසි කිරීම සඳහා ය

   WD-40 Specialist® Bike Chain Dry Lube (D-40 Specialist® බයික් ෙච්න් ඩ් රයි ෙවට් ලුබ්) 
    මගින් කුණු ඇලවීම වළක්වයි

      WD-40 Specialist® Bike ChainLube (D-40 Specialist® බයික් ෙච්න් ෙවට් ලුබ්) 
      වියළි හා ෙතත් තත්ත්වයන් සඳහා ඉහළ 
       කාර්ය සාධනයක් සඳහා විශිෂ්ටයි



ටිප්ෙටොප් බැබෙළන තාක්ෂණයන් මත දූවිලි ඉවත් කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0037ෙකොෙහොමද

ගැජට්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

ඕනෑම ක්ෂුද්ර සුන්බුන් ඉවත් 
කිරීම සඳහා ඕනෑම තද 
ෙකොනකට යෑමට කපු පුළුන් 
භවිත කරන්න.

මෘදු බුරුසුවක් භාවිතා කර පිරිසදු 
කිිරීම සඳහා එය වටා පිරිසදු 
කරන්න.

සුපිරිසිදු පිරිසදු කිරීමක් සඳහා 
ඔෙබ් ගැජටය වටා WD-40 
Specialist® Air Duster 
(WD-40 SPECIALIST  AIR 
DUSTER එයාඩස්ටර්) භවිත 
කර තවත් එක් වටයක් පිරිසදු 
කරන්න.

WD-40 Specialist® Air Duster 
(WD-40 Specialist® එයා 
ඩස්ටර්) ඉසීෙමන් පිටත ඇති 
දූවිලි හා සුන්බුන් තරෙය් ඉවත් 
කරන්න.

1. 2. 3. 4.

ඉඟිය! සිදවිය හැකි යම් හානියක් වළක්වා ගැනීම සඳහා සංෙව්දකය පිරිසිදු කිරීම සඳහා WD-40 Specialist® Air Duster 
(WD-40 SPECIALIST® AIR DUSTER එයාඩස්ටර්) භාවිතා කිරීම අපි නිර්ෙද්ශ ෙනොකරමු.

සඳහා විශිෂ්ටයි: කැමරාව, පරිගණක, මුද්රණ යන්ත්ර, ලැප්ෙටොප්, යතුරුපුවරු, ඡායාරූප උපකරණ, ස්කෑනර්,
අත් ඔරෙලෝසු සහ ඔරෙලෝසු, පිටපත් කරණ යන්ත්ර, දුරකථන, ස්ටීරිෙයෝ සහ විද්යාත්මක හා විද්යාගාර උපකරණ..

WD-40 SPECIALIST® AIR DUSTER (WD-40 SPECIALIST® AIR DUSTER එයා ඩස්ටර්) +
මෘදුකාංග බුරුසු + ෙකෝටන් ස්වබ්

x1 x1

x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



WILD හි සූදානම් වීමට ලුබ් කැම්පිං ගිියර්ස්

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0253ෙකොෙහොමද

කඳවුරු බැඳීම
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW®

පහසුෙවන් සවි කිරීම හා 
ගැලවීමට සිටීම සඳහා 
කූඩාරම්, ගබඩා බෑග් සහ 
නිදන බෑග් සිපර් ලිහිසි 
කරන්න.

මලකඩ වලින් ෙතොර වීම 
සඳහා පිහි සහ කැරබිනර් 
වැනි කඳවුරු ආම්පන්න 
මත ලිහිසි ෙතල් පිස 
දමන්න.

ලිස්සා යාම වළක්වා 
ගැනීම සඳහා සපත්තු 
වලින් අපිරිසිදු හා මඩ 
ඉවත් කරයි.

WD-40® SMART 
STRAW® මගිින් ස්විස් 
හමුදා පිහි වල චලනය වන 
ෙකොටස් ලිහිසි කරන්න.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



කාර ්රබර ්සහ පවර් වින්ඩෝ සීල් ආරක්ෂා කරයි

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0994ෙකොෙහොමද

කාර් රබර් සහ බල කවුළුව
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40 SPECIALIST® SILICONE (WD-40 SPECIALIST® සිලිෙකොන්) + 
MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රොෆයිබර් ක්ෙලොත්)

x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

මේ සඳහා ද විශිෂ්ටයි:ි කාර් රබර්, ජල හෝස්.්

කාන්දු වීම වැළැක්වීම, තදින් වසා තබාෙගන ඉරිතැලීම් 
වළක්වා ගැනීම සඳහා ලිහිසි ෙතල් ජෙන්ල, ෙදොරවල් 
සහ කාර් බූට් අසල කාර් රබර් මුද්රාවලට ඉසින්න.

ඉවතලන ද්රව්ය නිසා කිලිටුවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා 
අතිරික්ත අපද්රව්ය පිස දමන්න.

1. 2.



දිගු ගමන සඳහා ඔෙබ් ෙමෝටර් රථය සූදානම් කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0105ෙකොෙහොමද

ෙමෝටර් රථ
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

x1

 WD-40® SMART STRAW® +            WD-40 SPECIALIST® DEGREASER +            WD-40 SPECIALIST® BRAKE & PARTS CLEANER (WD-40 SPECIALIST® තිරිංග සහ අමතර ෙකොටස්) +

WD-40 SPECIALIST® THROTTLE BODY, CARB & CHOKE CLEANER (WD-40 SPECIALIST® ෙත්රොට්ල් ෙබොඩි, කාබ් සහ ෙචොක් ක්ලීනර්) +           WD-40 SPECIALIST® BELT DRESSING (WD-40 SPECIALIST® ෙබල්ට් ෙඩ්රසින්) +

WD-40 SPECIALIST® MACHINE & ENGINE DEGREASER (WD-40 SPECIALIST® මැෂින් සහ එන්ජින් ඩිෙග්රේසර්) +           WD-40 SPECIALIST® CONTACT CLEANER (WD-40 SPECIALIST® පිරිසිදු කරන්නා අමතන්න)

ඔෙබ් ෙමෝටර් රථෙය් අභ්යන්තරය සහ බාහිර 
පිරිසිදු කිරීම සඳහාත් දිනපතා පිරිසිදු කිරීම 
සහ ආරක්ෂාව සඳහාත්, ෙමෝටර් රථෙය් 
බිෙඳනසුලු ස්ථාන, ටයර්වල සීරීම් සලකුණු 
ෙහෝ ඇණ වර්ග සහ ෙබෝල්ට් මත WD-40® 
Smart Straw® ඉසින්න.

පැරණි හා නව බම්පර් ස්ටිකර් ඉවත් කිරීම 
සඳහා ඔබට WD-40® Smart Straw® භාවිතා 
කළ හැකි අතර ස්ටිකරය ගලවන අතරතුර 
දිගින් දිගටම ඉසින්න. ඕනෑම ඇෙලන සුළු 
අපද්රව්ය ඉවත් කිරීම සඳහා මතුපිටට ෙහොඳට 
පිස දමන්න.

WD-40 Specialist® Fast Drying Contact 
Cleaner (WD-40 Specialist® ෙව්ගෙයන් වියළීම 
සම්බන්ධතා පිරිසිදු කරන්නා) සමඟ ෙමෝටර් 
රථෙය් ඉෙලක්ෙට්රොනික හා විදුලි ෙකොටස් ආරක්ෂා 
කර පිරිසිදු කරන්න. එය ඉසින්න, එය අපද්රව්
 ය අතුගා දැමීමට ෙහෝ කිසිදු ෙකොටසක් ඉවත්කිරීෙම් 
අවශ්ය තාවයක් ෙනොමැතිව වියළී යයි.

හුඩ් එක යට �ස් ද? WD-40 Specialist® 
Degreaser රැෙගන කාර් හුඩ්, එන්ජින් 
ෙකොටස් ෙහෝ වින්ඩ්ස්�න් මත ඉසින්න, 
මිනිත්තු කිහිපයකින් අපද්රව්ය පිස 
දමන්න.

1. 2. 3. 4.

WD-40 Specialist® Brake & Parts 
Cleaner (WD-40 Specialist® තිරිංග සහ 
අමතර ෙකොටස් පිරිසිදු කාරක) භාවිත ෙකොට  
තිරිංග ලයිනිං, පෑඩ් සහ ඩ්රම්ස්  ඉවත් ෙනොකර 
අපිරිසදු ද්රව්ය සහ �ස්  ඉවත් කරන්න.

WD-40 Specialist® Machine & Engine 
Degreaser (WD-40 Specialist® යන්ත් ර 
සහ එන්ජිම Degreaser) එන්ජිම මත 
ඉසීෙමන් ඔෙබ් එන්ජිමට ගැඹුරු පිරිසිදුකමක් 
ලබා ෙදන්න. එන්ජිම �යා විරහිත වී සිසිල් වී 
ඇති බවට වග බලා ගන්න. මිනිත්තු 5 ක් 
තබා ජලෙයන් ෙසෝදා හරින්න.

ඔෙබ් කාබ්යුෙර්ටරය උපරිම �යාකාරිත්වය 
ලබාගැනීමට සහ ඉන්ධන පද්ධතිෙය් ක් 
රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට, WD-40 
Specialist® Throttle Body, Carb & Choke 
Cleaner (WD-40 Specialist® ෙත්රොට්ල් ෙබොඩි, 
කාබ් සහ ෙචෝක් ක්ලීනර්)  කාබ්යුෙර්ටරෙය් 
පිටත සහ කාබ්යුෙර්ටරෙය් ෙත්රොට්ල් ෙහෝ ත් 
ෙරොට්ල්  ෙබොඩිෙය් පහළට ඉසින්න.

පටි වල ආයු කාලය දීරඝ කර ගැනීම සඳහා 
එය නම්යශීලීව තබා ගැනීම සහ ඉරිතැලීම් 
තුරන් කිරීම සඳහා එන්ජිම �යාත්මක වන 
විට WD-40 Specialist® Belt Dressing 
(WD-40 Specialist® ෙබල්ට් ඩ්ෙරසින්) 
පටිෙය් අභ්යන්තර පෘෂඪය මත 
සැහැල්ලුෙවන් ඉසින්න. කප්පිය ෙකලින්ම 
ඉසීෙමන් වළකින්න.

5. 6. 7. 8.
මිනිත්තු

5 යි
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වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



කාපට් වල වැරදි සැකසීම

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0856ෙකොෙහොමද

කාපට්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

ලිහිසි ෙතල් තන්තු තුලට කාන්දු 
වීමට මිනිත්තු 1 ක් වාඩි වී සිටින්න. 
එය පැරණි පැල්ලමක් නම් ෙදවරක් 
ඉසින්න.

පැල්ලම නැති වන තුරු පිරිසිදු 
ෙරද්දකින් අතුල්ලන්න.

WD-40® Multi-use Product 
(බහු භාවිත නිෂ්පාදනය) පැල්ලම 
ඉවත්නරන්න ෙකලින්ම කාපට් 
මතට ඉසින්න.

1. 2. 3.
x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

WD-40® MULTI-USE PRODUCT (WD-40® බහු-භාවිත නිෂ්පාදන) + 
MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රොෆයිබර් ක්ෙලොත්)

ඉඟිය! විශාල පැල්ලම් සඳහා පුළුල් ෙනොසල් එකක් භාවිතා කරන අතර 
කුඩා පැල්ලම් සඳහා නිවැරදි ස්ථානයට ඉසීම සඳහා ස්ෙට්රෝ එකක් භාවිතා කරන්න.

x1
මිනිත්තු

1 යි



ඇඳුම් ලිප්ස්ටික්-දුම් රහිතව තබා ගන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0187ෙකොෙහොමද

පැළදුම්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

පැල්ලම් ෙව්ගෙයන් ඉවත් කිරීම 
සඳහා WD-40® Multi-use 
Product (WD-40® බහු භාවිත 
නිෂ්පාදන) ෙතතමනය සහිත 
ෙරදි කැබැල්ලකින් ඔබන්න.

WD-40® Multi-use 
Product (WD-40® 
බහු භාවිත නිෂ්පාදන) 
පිටුපස සිට පැල්ලම 
මත ඉසින්න.

එය ඉවත් කළ පසු, 
ඕනෑම අපද්රව්යයක් 
ෙසෝදා හැරීම සඳහා ෙරදි 
නැවතත් ෙසෝදන්න.

කමිසෙය් පැල්ලම් 
ෙකොටස කඩදාසි 
තුවායක් මත තබන්න.

1. 2. 3. 4. x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

WD-40® MULTI-USE PRODUCT (WD-40® බහු-භාවිත නිෂ්පාදන) + 
මයිෙක්රොෆයිබර් ඇඳුම් + කඩදාසි තුවා

ඉඟිය! පැල්ලම ටික ෙව්ලාවක් තිෙබ් නම්, 
ෙරදිවලින් තවරා ගැනීමට ෙපර විනාඩි 1-2 ක් ලිහිසි ෙතල් වලින් ෙපොඟවා ගන්න.

x1

x1



දැඩි සහනයක් සඳහා ඉරිතැලි ලකුණු  පිස දමන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0754ෙකොෙහොමද

ෙක්රෙයොන් මාක්ස්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW® + MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ක්ෙලොත්)

තවත් දෘශ්යමාන 
සලකුණු ෙනොමැති වන 
ෙතක් එකම පියවර 
නැවත කරන්න.

මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ෙරදි 
භාවිතා කරමින් ලකුණු 
පිස දමන්න.

ඕනෑම අපද්රව්ය පිසදැමීම 
සඳහා වියළි මයික් 
ෙරෝ ෆයිබර් ෙරද්දකින් 
භාවිත කරන්න.

ඉරිතැලි සලකුණු කළ 
මතුපිටට ෙකලින්ම 
ඉසින්න.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



අගුල්වල තද ගතිය ඉවත් කර ෙලෝහවල ඇතිවන ශබ්දය පහසුෙවන් නවත්වන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0256ෙකොෙහොමද

ෙදොර
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® Smart Straw® ගුෙල් තදබදෙය් 
ෙදපැත්තට හා කැපුම් වලට ඉසින්න, ඔබට 
හැකි තරම් ගැඹුරටම ඉසින්න.

අගුල ලිහිල් කිරීම සඳහා ඔෙබ් අෙතන් 
අගුල ෙසොලවන්න.

අවශ්ය නම් �යා පටිපාටිය නැවත කරන්න.

1. 2. 3.

4. 5.

(අත්යවශ්ය ෙනොෙව්), මිටියක් භාවිතා කර නිවැරදි 
දිශාවට සැහැල්ලුෙවන් තට්ටුකර එය වඩාත් ලිහිල් 
කරන්න.

ෙලෝහ ෙකොටස් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ඉසින ලද පෘෂ්ඨයන් 
මත මළ බැදීම වැළැක්වීමට, WD-40 Specialist® Dry Lube 
(WD-40 Specialist® ඩ්රයි ලුබ්) ෙහොඳට ඉසින්න.

සඳහා විශිෂ්ටයි: පැඩ්ෙලොක්, වින්ෙඩෝස් ට්රැක්ස,් ෙදොර සරෙණ්රු

WD-40® SMART STRAW® +
WD-40 SPECIALIST® DRY LUBE (WD-40 SPECIALIST® ඩ්රයි ලූබ්) + HAMMER (OPTIONAL) (හාමර් (විකල්ප))

x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

1

1 1

2

2

1 2



සුභ පැතුම් මිතුරා සඳහා සුමට හැම්ස්ටර් ෙව්ල්

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0206ෙකොෙහොමද

හැම්ස්ටර් වීල්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

කූඩුෙවන් හැම්ස්ටර් ෙරෝදය ඉවත් කර 
විසුරුවා හරින්න.

ස්ෙට්රෝ එකක් භාවිත කර ෙරෝදෙය් හින්ජ් 
සහ අක්ෂය ෙවත ඉසින්න.

කපු පුළුන් කැබැල්ලක් භාවිතා කරමින්, කුඩා 
හා තද ප්රෙද්ශ කිහිපයකට පිසදමා සියලු 
ෙකොටස් ලිහිසි කර ඇති බව සහතික කරන්න.

1.

4. 5.

2. 3.

ෙරෝදය නැවත එකලස් කර ශබ්දයක් 
ෙනොමැති බව තහවුරු කරගැනීමට කිහිප 
වතාවක් හරවන්න.

එය නැවත කූඩුව තුළට දැමීමට ෙපර පැය 
කිහිපයක් වියළීමට ඉඩ ෙදන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

WD-40® SMART STRAW® +
මයිෙක්රොෆයිබර් ඇඳුම් + ෙකෝටන් ස්වැබ්

x1 x1

x1



හඬ නඟන යකඩ පුවරුව නිහඬව තබන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0380ෙකොෙහොමද

යකඩ පුවරුව
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW®

x1

පුවරුව උඩු යටිකුරු කරන්න. යකඩ පුවරුෙව් කකුල් ඔසවන්න. සියලුම ෙලෝහ සන්ධි සහ ඉස්කුරුප්පු මත 
WD-40® Smart Straw® ඉසින්න.

1.

4. 5.

2. 3.

ෙලෝහ සැරයටිය ෙහෝ තහඩු සැකැස්ම 
ෙමන්ම තහඩුෙව් සිදුර මත වැඩිපුර ඉසින්න.

ලිහිසි ෙතල් වඩා ෙහොඳින් කාන්දු වීමට ඉඩ 
දීම සඳහා කකුල් ඉහළට සහ පහළට මෘදු 
ෙලස චලනය කරන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



මලල �ඩ �යාකාරකම් වලට අඳින ඇඳුම් හි ෙසෞන්දර්යය ආරක්ෂාකිරීම 
සඳහා ජැකට් සිපර් ඉවත් කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0810ෙකොෙහොමද

ජැකට් සිපර්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW® + MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ක්ෙලොත්)

ඔබ ඉසින විට, ග්රහණය 
ලිහිල් කිරීම සඳහා සිපර් 
එක ඉහළට සහ පහළට 
ෙගන යන්න.

WD-40® Smart 
Straw®  ස්ෙට්රෝ භාවිත 
කර ෙකලින්ම සිපර් 
ෙවත ඉසින්න.

අතිරික්ත අපද්රව්ය පිස 
දමන්න.

සිපර් වටා ෙමන් 
ඇතුළත තුවායක් තබා 
ඔෙබ් ඇඳුම ආරක්ෂා 
කරගන්න.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



කිචන් හුඩ්

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0177ෙකොෙහොමද

ඔෙබ් නව නිවස සඳහා මුළුතැන්ෙගයි හුඩ් හි පතිතවන �ස් ඉවත්කරන්න

x1 x1

ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

සියලු �ස් හා කුණු ඉවත් 
කිරීම සඳහා පිරිසිදු 
ෙරදිවලින් මුළුතැන්ෙගයි 
හුඩ් එක පිස දමන්න.

WD-40 Specialist® 
Degreaser (Spray 
WD-40 Specialist® 
ඩිග් රීසර්) මුළුතැන්ෙගයි හුඩ් 
මතට ඩි�සර් කර විනාඩි 2 
ක් ගත වීමට ඉඩ ෙදන්න.

ෙරදි වල පිරිසිදු පැත්තක් 
භාවිතා කරමින්, පිරිසිදු වන 
ෙතක් නැවත නැවත පිස 
දමන්න.

ඕනෑම ආහාර අපද්රව්ය ෙහෝ 
කැබල්ලක් පිස දමන්න.

WD-40 SPECIALIST® DEGREASER (WD-40 SPECIALIST® ඩි�සර්) + 
MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රොෆයිබර් ක්ෙලොත්)

1. 2. 3. 4.
මිනිත්තු

2 යි වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



ඔෙබ් බෑග් සුරැකීමට කාන්දු වන තීන්ත පැල්ලම් ඉවත් කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0712ෙකොෙහොමද

ෙලද බෑගය
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

ඉඟිය! ඔබට ෙලදර් එෙක් ෙපනුම වැඩිකිරීම සඳහා ලිහිසි ෙතල් භවිත කර ෙලදර් 
බෑගය පිසදැමිය හැකි අතර එය මෘදු කර ආරක්ෂා කර ගත හැකිය.

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

ෙරදි භාවිතා කිරීෙමන් 
පැල්ලම පිස දමන්න.

විනාඩියක් ෙහෝ විනාඩි 
ෙදකක් තබන්න.

පැල්ලම ඉවත් කරන තුරු 
නැවත නැවත කරන්න.

WD-40® Multi-Use Product 
(WD-40® බහු භාවිත නිෂ්පාදන) 
මගින් ෙපල්ලම ඉවත්කිරීමට 
ෙකලින්ම බෑගයට ඉසින්න.

1. 2. 3. 4.

මිනිත්තු
2 යි

x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



සිරවී ඇති ෙලෙගෝ කෑලි පහසුෙවන් බිඳ දමන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0567ෙකොෙහොමද

ෙලෙගෝ �ක්ස්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW® + MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ක්ෙලොත්)

එය එකින් එකට ෙවන් 
වී ඇති ආකාරය 
බලන්න. 

කෑලි ලිහිල් කිරීමට 
උත්සාහ කරන්න.

ඕනෑම අතිරික්ත ලිහිසි 
ෙතල් පිස දමන්න.

සිරවී ඇති ෙලෙගෝ කෑලි 
වල සන්ධි ෙර්ඛාව 
ඔස්ෙසේ WD-40® Smart 
Straw® ඉසින්න.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



නැවුම් නව ෙපනුමක් සඳහා පුටු පාදෙය් සිට මලකඩ ඉවත් කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0671ෙකොෙහොමද

ෙලෝහ පුටුව
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW®

එළිමහන් ෙලෝහ ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා විශිෂ්ටයි!

පුටුෙව් මලකඩ 
ෙකොටස් වැලි 
කඩදාසි මගිින් 
ඉවත් කරන්න.

1. ලිහිසි ෙතල් 
ස්වල්පයක් 
ඉසින්න, විනාඩි 
1-2 ක් පමණ 
කාලය ගතවීමට 
ඉඩ ෙදන්න.

2. මලකඩ ෙකොටස 
පිස දමන්න.

3.

මලකඩ ඉවත් 
කිරීම දුෂ්කර නම් 
බුරුසුවක් භාවිතා 
කරන්න.

4. එය මලකඩ 
වලින් ෙතොර වන 
ෙතක් දිගටම 
කරෙගන යන්න.

5. මල බැඳීෙමන් 
ආරක්ෂා වීම 
සඳහා WD-40® 
Smart Straw® 
ෙලෝහ ෙකොටස් 
වලට දමන්න.

6.

මිනිත්තු
2 යි

x1 x1

x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



පැහැදිලි කණ්ණාඩි ෙසල්ෆි සඳහා කණ්ණාඩි වලින් ජල ලප ඉවත් කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0885ෙකොෙහොමද

මිරර්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW® + MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ක්ෙලොත්)

වියළි පිරිසිදු ෙරදි වලින්, 
ජල ලප සහ සුවඳ පිස 
දමන්න.

ලප ලිහිල් කිරීම සඳහා 
ලිහිසි ෙතල් ජල ලප මත 
වැඩි කාලයක් රැඳීමට ඉඩ 
ෙදන්න.

ඉතා පැහැදිලි 
පරාවර්තනය සඳහා 
ෙදවරක් පිරිසිදු කිරීමට 
වැඩිපුර ඉසින්න.

WD-40® Smart Straw® 
කණ්ණාඩි මතුපිටට 
ඉසින්න.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



2

වඩා ෙහොඳ කාර්යසාධනයක් සඳහා ෙමෝටරිබයික් තබා ගන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0072ෙකොෙහොමද

ෙමෝටර් සයිකල්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40 Specialist® Brake & 
Parts Cleaner (WD-40 
Specialist®  තිරිංග සහ අමතර 
ෙකොටස් පිරිසිදු කාරකය) 
භාවිතෙයන් තිරිංග ඉවත් ෙනොකර 
තිරිංග කැලිපරවල ඇති මඩ සහ 
කුණු ඉවත් කරන්න.

WD-40 Specialist® Chain Lube 
(WD-40 Specialist® ෙච්න් ලුබ්) 
අල්ලා ෙච්න්හි අභ්යන්තර පැත්තට 
ඉසින්න, ඔබ ඉසින විට පසුපස ටයරය 
අතින් කරකවන්න. පිරිසිදු ෙරදි වලින් 
වැඩි ෙකොටස පිස දමන්න.

යතුරුපැදිහි මතුපිට ලස්සන මනාව 
නඩත්තු කිරීම සඳහා, �ස් අතුගා 
දැමීමට සහ මලකඩ වලින් 
ආරක්ෂා වීමට WD-40® Smart 
Straw®  ඉසින්න. 

ෙච්න්  ඩිෙග්රේසර් කිරීමට, WD-40 
Specialist® Machine & Engine 
Degreaser (WD-40 Specialist® 
යන්ත්ර සහ එන්ජින් ඩිෙග්රේසර්) විශාල ප්
 රමාණයක් ඉසින්න, මිනිත්තු 2-3 ක් 
පිස දමමු.

1. 2. 3. 4. x1 x1

ඉඟිය! විෙශේෂෙයන් වැසි කාලවලදී සහ ගංවතුර කාලවලදී ස්පාර්ක් ප්ලග් වලින් ෙතතමනය ඉවත් කිරීම සඳහා WD-40® Smart Straw® සමීපව තබා ගන්න.
එය ජලය පලවා හැරීමට, විඛාදනය හා මල බැඳීම වැළැක්වීමට උපකාරී ෙව්.

මිනිත්තු
2 යි

WD-40 SPECIALIST® MACHINE & ENGINE DEGREASER (WD-40 SPECIALIST® මැෂින් සහ එන්ජින් ඩිෙග්රේසර්) +
WD-40 SPECIALIST® CHAIN LUBE (WD-40 SPECIALIST® ෙච්න් ලුබ්) +          WD-40 SPECIALIST® BRAKE & PARTS CLEANER 

(WD-40 SPECIALIST® තිරිංග සහ අමතර ෙකොටස)් +          WD-40® SMART STRAW® + MICROFIBRE CLOTH (මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ක්ෙලොත්)

1

1

3

3

2
4

4

1 2 3 4

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



මිහිරි තනු වාදනය කිරීම සඳහා සිනිඳු පියාෙනෝ පියනක් සවි කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0505ෙකොෙහොමද

පියාෙනෝ පියන
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

සරෙණ්රු ඵලදායී ෙලස ලිහිසි කිරීම සඳහා 
සරෙණ්රු පින් එක ෙසොයාෙගන ඉවත් 
කරන්න.

ප්ලයර්ස් භාවිතා කරමින්, පින් එක 
අල්ලාෙගන එය පිටතට අදින්න ක්රමෙයන් 
ප්රතිවිරුද්ධ දිශාවට කරකවන්න.

කඩදාසි තුවායක් ෙහෝ මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ෙරද්දක් 
භාවිතා කර මැලියම්, �ස,් හා මලකඩ 
ප්ෙල්ට්වලින් සහ පින්වලින් පිරිසිදු කරන්න.

1. 2. 3.

පිරිසිදු වූ පසු මල බැඳීෙමන් ආරක්ෂා වීමට 
තවත් ලිහිසි ෙතල් ආෙල්පයක් කරන්න.

ඕනෑම ඉරිතැලීමක් හරහා ලිහිසි ෙතල් 
කාන්දු වන බව සහතික කිරීම සඳහා 
සරෙණ්රු එකලස් කර පියාෙනෝ පියන 
විවෘත කර වසා දමන්න.

සරෙණ්රු මත වැඩිපුර ලිහිසි ෙතල් ආෙල්ප 
කර අවසන් කිරීමට අතිරික්තය පිස දමන්න.

4. 5. 6.

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

WD-40® SMART STRAW® + PLIERS (ප්ලයර්ස)්

x1 x1

x1



ඉසින සමග ඇෙලන සුළු මතුපිට ඉවත් කිරීම

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0040ෙකොෙහොමද

ස්ටිකර්ස්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® MULTI-USE PRODUCT (WD-40® බහු-භාවිත නිෂ්පාදන) + 
MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රොෆයිබර් ක්ෙලොත්)

x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

ස්ටිකර් ඉවත් කිරීම ආරම්භ කිරීමට යන 
ස්ථානයට පැති ෙකෝණෙයන් ඉසින්න.

සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරන තුරු ඔබ 
ඉසින විට ස්ටිකරය ඉවත් කරන්න.

පිරිසිදු ෙරදි වලින් වැඩපුර ෙකොටස පිස 
දමන්න.

1.

4. 5.

2. 3.

මතුපිට තවමත් ඇෙලන සුළු නම් ෙකලින්ම 
මතුපිටට ඉසින්න.

මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ෙරදිවලින් පිස දමන්න.



තද සූට්ෙක්ස ්ලැච් ලිහිල් කරන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0934ෙකොෙහොමද

සූට්ෙක්ස ්ලැච්

ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® SMART STRAW® + MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රෝ ෆයිබර් ක්ෙලොත්)

තද ස්ථානය ලිහිල් 
කිරීම සඳහා ලැච් එක 
මත දිගටම තද 
කරන්න.

ලැච් එෙක් සහ නළෙය් 
ඇතුළත �ස් කරන්න.

පිරිසිදු කිරීම සඳහා 
ඕනෑම අපද්රව්යය පිස 
දමන්න.

ලැච් එෙක් ෙකොටස් 
වටා බලා තද ප්රභවය 
ෙසොයා ගන්න.

1. 2. 3. 4.
x1 x1

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න

සඳහා විශිෂ්ටයි: සූට්ෙක්ස් හසුරුව, බෑග් සිපර්



වැඩි කාලයක් සඳහා සුමට ෙජොයිස්ටික්ස්

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0256ෙකොෙහොමද

ෙග්ම් ෙජොයිස්ටික්
ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

WD-40® MULTI-USE PRODUCT (WD-40® බහු-භාවිතනිෂ්පාදන)  +
WD-40 SPECIALIST® CONTACT CLEANER (WD-40 SPECIALIST® CONTACT CLEANER) + 

MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රොෆයිබර්ක්ෙලොත්) + TOOTHPICK (ටූත්පික්)

ෙජොයිස්ටික් යට සිලිෙකොන් ආවරණය 
එසවීමට ටූත්පික් එකක් භාවිතා කරන්න.

ආවරණයක් යටෙත් WD-40® Multi-Use 
Product (WD-40® බහුභාවිතනිෂ්පාදන) 
ඉසින්න. එක් වරක් පමණක් ෙපොම්ප 
කරන්න.

ෙජොයිස්ටික් කරකවා විනාඩි 2 ක් තබන්න.

1.

4. 5.

2. 3.

පසුව, සිලිෙකොන් ආරක්ෂිත ආවරණය 
යටෙත් WD-40 Specialist® Contact 
Cleaner 2-3 වතාවක් ඉසින්න.

ෙජොයිස්ටික් විනාඩි 5 ක් කරකවන්න. 
අතිරික්ත පිරිසිදු පිස දමන්න.

x1
මිනිත්තු 

2 යි

මිනිත්තු
5 යි

2

2

1

1

1 2

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



x1

x1

දැව

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0272ෙකොෙහොමද

ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

දැව සාදන උපකරණ ආරක්ෂා කරන්න සහ එම සුමට කැපීම සඳහා ලිහිසි කළ 
වියළි මතුපිටක් තබා ගන්න

WD-40® MULTI-USE PRODUCT (WD-40® බහු-භාවිත නිෂ්පාදන) +
WD-40 SPECIALIST® DRY LUBE (WD-40 විෙශේෂිත ඩ්රයි ලූබ්) + MICROFIBER CLOTH (මයිෙක්රොෆයිබර් ක්ෙලොත්)

WD-40® Multi-Use Product (WD-40® 
බහු-භාවිත නිෂ්පාදනය) ඉසීෙමන් ඔෙබ් ලී 
වැඩ කිරීෙම් උපකරණ මලකඩ වලින් 
ආරක්ෂා කර තියුණු හා උල් කර තබන්න.

දිගු ආරක්ෂාවක් සහතික කිරීම සඳහා 
ක්ෙලොත් පිරිසිදු කාරක ආෙල්ප කරන්න.

ෙම්ස කියත් වැනි බර වැඩ කරන ලී උපකරණ 
සඳහා, රික්තයක් ෙහෝ බුරුසුවකින් ගියර් 
යාන්ත්රණය පිරිසිදු කරන්න.

1.

4. 5.

2. 3.

WD-40 Specialist® Dry Lube (WD-40 
Specialist® ඩ්රයි ලුබ්) පිදුරු සමඟ සෘජුවම 
ඉලක්කගත ප්රෙද්ශයට ඉසින්න.

වියළීමට ඉඩ සැලසීම ෙහොඳයි!
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වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න



වායුසමීකරණය සඳහා පිරිසිදු ඉසිනකින් සිසිල් වාතය ලබා ගන්න

ඩයි මාර්ෙගෝපෙද්ශය #0138ෙකොෙහොමද

3-IN-ONE®
වායුසමීකරණ පිරිසිදුකාරකය

ඔබට අවශ්ය ෙද්ඉඟි ලබා ගන්න

උපෙදස්

ඔෙබ් ඒකකෙයන් විදුලිය විසන්ධි කර ප්ලග් 
එක විසන්ධි කරන්න. පළමුව ආරක්ෂාව!

ෙපරණය ඉවත් කර දූවිලි ෙසෝදා හරින්න. 3-IN-ONE® Air-conditioner Cleaner 
(3-IN-ONE® වායුසමීකරණ පිරිසිදුකාරකය) 
සිසිලන වරල් මත සිරස් අතට වෙම් සිට 
දකුණට ඉසින්න. මිනිත්තු 2 ක් තබන්න.

1.

4. 5.

2. 3.

ෙසේදීම අවශ්ය නැත, ෙපරණය නැවත මුල් 
ස්ථානෙය් තබන්න.

ජලය බැස යන නළය හරහා අපිරිසිදු ජලය 
බැහැර කිරීමට මිනිත්තු 15 ක් වායුසමීකරණ 
යන්ත්රය �යාත්මක කරන්න.

මිනිත්තු
2 යි

මිනිත්තු
15 යි

වැඩි විස්තර සඳහා පරික්ෂා කරන්න
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3-IN-ONE® AIR-CONDITIONER CLEANER 
(3-IN-ONE® වායුසමීකරණ පිරිසිදුකාරකය)


