
Là sản phẩm quốc dân được người người tin dùng với 
hơn 65 năm bảo chứng chất lượng. Sản phẩm đa dụng 
của chúng tôi là cái tên nức tiếng và đáng tin nhất 
trong ngành, có khả năng chống rỉ sét và ăn mòn cho 
thiết bị, thẩm thấu và tháo gỡ những chi tiết bị kẹt, đẩy 
hơi ẩm và bôi trơn hầu hết mọi thứ. Sản phẩm hiện có 
bán cùng các sản phẩm tiên tiến khác với nhiều công 
dụng và cách dùng, giúp bạn làm việc dễ dàng hơn, an 
toàn hơn và hiệu quả hơn.

TÍNH NĂNG
• Dễ dùng, không tốn thời gian
• Có hệ phụ kiện và phương pháp sử dụng đã được cấp 

bằng sáng chế
• Có nhiều kích cỡ cho nhiều công việc, dù lớn hay nhỏ
• Chống ăn mòn
• Thẩm thấu sâu vào giữa liên kết rỉ sét
• Hòa tan chất dính và đẩy hơi ẩm giúp làm khô các hệ 

thống điện tử

ỨNG DỤNG
Cho các chi tiết kim loại chuyển động và rỉ sét, bản lề, 
bánh xe, bánh răng, con lăn, sên xích, cơ cấu truyền 
động, mối nối, băng truyền, cần trục, dụng cụ, v.v..

• WD-40 Multi-Use Product (Nước đa dụng WD-40)
• WD-40 Smart Straw® 

(Chai xịt đa dụng vòi phun thông minh WD-40)
• WD-40 EZ-REACH® 

(Chai xịt bảo dưỡng vòi phun linh hoạt WD-40)
• WD-40 4 Liters (Nước bảo dưỡng WD-40 4 lít)
• WD-40 20 Liters (Nước bảo dưỡng WD-40 20 lít)
• WD-40 208 Liters (Nước bảo dưỡng WD-40 208 lít)

SẢN PHẨM ĐA DỤNG WD-40BẠN ĐÃ BIẾT THƯƠNG 
HIỆU WD-40®…

GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHIỆP
G i ớ i  t h i ệ u  s ả n  p h ẩ m

NHƯNG LIỆU BẠN CÓ BIẾT HẾT CÔNG DỤNG
CỦA WD-40® TRONG SỬA CHỮA, THAY THẾ 
VÀ VẬN HÀNH?
Hơn 65 năm qua, các công thức trường tồn với thời 
gian của chúng tôi đã giải quyết vô vàn các bài toán 
trong nhiều ngành công nghiệp.

Từ hoạt động gia công kim loại cho tới quản lý, bảo 
dưỡng, sửa chữa và vận hành thiết bị, mọi chuyên gia 
đều có thể yên tâm rằng các sản phẩm mang thương 
hiệu WD-40 đều có công dụng phong phú và cách 
dùng linh hoạt nhờ những công thức chuyên biệt, an 
toàn và mạnh mẽ, đặc biệt thiết kế để nâng cao hiệu 
suất, giảm thời gian chết và hạn chế tối đa rủi ro. Có 
WD-40, chẳng lo hỏng việc.
¹ Nếu sử dụng và thải loại đúng hướng dẫn.

Mọi sản phẩm mang 
thương hiệu WD-40 đều 
được chế tạo sao cho 
hạn chế tối đa các nguy 
cơ gây hại cho con người, 
bề mặt và môi trường. 
¹Các công thức sản phẩm 
an toàn của chúng tôi 
không có cảnh báo ung 
thư, dị tật bẩm sinh hoặc 
gây hại cho sinh sản.

WD-40 đã và đang là cái 
tên uy tín trong ngành 
sản phẩm bảo dưỡng 
trong suốt hơn 65 năm 
nay. Chúng tôi vẫn luôn 
không ngừng phấn đấu 
cải thiện và nâng tầm 
sản phẩm để hóa giải 
mọi thách thức.

Kết quả thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm 
cho thấy các sản phẩm 
WD-40 bền bỉ, ổn định và 
đáng tin cậy hơn so với 
những thương hiệu khác 
trong điều kiện khắc 
nghiệt.

Sản phẩm của WD-40 
giúp bảo vệ tài sản, qua 
đó gia tăng tuổi thọ thiết 
bị, tránh hiện tượng chết 
máy bất ngờ do thiết bị 
có vấn đề cũng như 
tránh các tai nạn và 
chấn thương gây ra do 
thiết bị không được bảo 
dưỡng đúng cách.

CÔNG THỨC HIỆU QUẢ 
CHO CẢ MÔI TRƯỜNG 
KHẮC NGHIỆT

GIẢM THỜI GIAN 
CHẾT VÀ BẢO VỆ 
TÀI SẢN

GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN 
ĐẦU NGÀNH GIÚP ĐƠN 
GIẢN HÓA CÔNG VIỆC

AN TOÀN VÀ ĐẠT 
CHUẨN LÀ ƯU TIÊN 
HÀNG ĐẦU



- Loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và dầu phanh
- Không cần tháo dỡ linh phụ kiện khi lau
- An toàn với dây phanh, đĩa phanh và 

phanh đùm

 ỨNG DỤNG
 • Phanh đĩa
 • Phanh đùm
 • Calip phanh

CHẤT TẨY RỬA CỤM PHANH
KHÔNG CHỨA CLO

- Tác dụng nhanh, không dẫn điện
- Thấm nhanh, không để lại vết
- Sử dụng cho thiết bị điện tử, kính và 

nhựa

 ỨNG DỤNG
 • Bảng mạch
 • Công tắc
 • Máy in
 • Bảng điều khiển
 • Máy phô tô
 • Thiết bị điện
 • Kết cấu
 • Đầu băng
 • Dụng cụ đo đạc

CHẤT TẨY RỬA MẠCH ĐIỆN
MAU KHÔ

- Loại bỏ các loại dầu mỡ, bụi bẩn, cặn xà 
phòng và bùn đất

- Bọt có sức mạnh vượt trội, phát huy tác 
dụng ngay khi xịt

- Dễ lau, không để lại vết

 ỨNG DỤNG
 • Động cơ
 • Dụng cụ cầm tay
 • Thang nâng và cần trục
 • Máy móc công nghiệp
 • Bề mặt làm việc
 • Mặt sàn
 • Ống xả

CHẤT KHỬ DẦU MỠ
PHUN BỌT

- Loại bỏ các loại dầu mỡ, cặn bẩn cứng đầu
- Tác dụng nhanh
- Dễ chùi rửa bằng nước

 ỨNG DỤNG
 • Động cơ
 • Động cơ dùng pít tông đẩy
 • Máy móc công nghiệp

CHẤT TẨY NHỜN DẦU MỠ 
CHO MÁY VÀ ĐỘNG CƠ
THẤM SÂU - Lực phun khô mạnh, dễ dàng khử bụi

- An toàn cho các loại nhựa và thiết bị đòi 
hỏi độ chính xác cao

- Không ăn mòn, không dẫn điện, không để 
lại vết

 ỨNG DỤNG
 • Máy ảnh 
 • Máy in 
 • Máy tính xách tay
 • Máy tính để bàn
 • Bàn phím
 • Thiết bị ảnh
 • Máy fax
 • Máy phô tô
 • Điện thoại
 • Thiết bị phòng thí nghiệm
 • Thiết bị khoa học
 • Máy hút bụi
 • Đồng hồ xem giờ

KHÍ NÉN KHỬ BỤI
CHỐNG BỤI

- Kháng khuẩn đến 99,999%*
- Không cần rửa lại
- An toàn với cánh quạt và dàn tản nhiệt 

điều hòa
- Cho kết quả chuyên nghiệp chỉ 

trong vài phút

*Giết 99,999% các chủng 
Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli và Candida 
albicans trong 5 phút; và 
99,999% các chủng Aspergillus 
brasiliensis trong 15 phút.

 ỨNG DỤNG
 • Cánh quạt điều hòa
 • Dàn tản nhiệt điều hòa

CHẤT TẨY RỬA MÁY ĐIỀU HÒA
PHUN BỌT

- Loại bỏ rỉ sét cứng đầu một cách an toàn 
ra khỏi các chi tiết và dụng cụ kim loại

- Lý tưởng để khôi phục các chi tiết đã rỉ sét 
trở lại nguyên trạng

- Không độc, 
không axít, 
phân hủy được

 ỨNG DỤNG
 • Bề mặt kim 

loại bị rỉ sét

NƯỚC NGÂM TẨY RỈ SÉT
HÒA TAN RỈ SÉT MỘT CÁCH AN TOÀN

Với công thức vừa mạnh mẽ nhưng không kém phần an toàn, bộ sản phẩm vệ sinh và tẩy dầu có chứng nhận an toàn của chúng tôi giữ cho 
thiết bị và máy móc luôn vận hành êm ái và ngoại hình như mới.

SẢN PHẨM VỆ SINH VÀ TẨY DẦU

Chúng tôi tự tin cung cấp đủ loại sản 
phẩm phục vụ cho bất kể mọi nhu cầu 
bảo dưỡng. Các sản phẩm ưu việt 
khác của Công ty WD-40 có đủ sức 
mạnh để đương đầu với mọi môi 
trường công nghiệp.

CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC 
CỦA CÔNG TY WD-40

Chống và loại bỏ rỉ sét là một phần quan trọng trong công việc bảo dưỡng, sửa chữa và 
vận hành các loại thiết bị và cơ sở vật chất. Sản phẩm của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu 
của bạn, dù là chống hay loại bỏ rỉ sét.

CHỐNG RỈ SÉT

- Làm sạch bã kẹo cao su, bụi bẩn, cặn sơn 
varnish, lớp chì và muội than

- Chấm dứt tình trạng khó khởi 
động, khởi động nhưng xe 
không chạy hoặc chết máy

- Giảm phát thải và khói bụi

 ỨNG DỤNG
 • Bình xăng con
 • Bộ chế hòa khí
 • Bướm ga
 • Thiết bị chạy xăng
 • Bảo dưỡng xe với số 

lượng lớn
 • Chi tiết kim loại không sơn

CHẤT TẨY RỬA BỘ CHẾ HÒA 
KHÍ, BÌNH XĂNG VÀ BƯỚM GA
TÁC DỤNG NHANH

- Dầu bôi trơn kháng nước và nhiệt
- Chống rỉ sét và ăn mòn dài lâu
- Dầu có độ nhớt cao

 ỨNG DỤNG
 • Bơm nước  • Ổ trục
 • Bản lề • Bộ tời
 • Sên xích  • Chốt khóa
 • Pít tông
 • Băng chuyền
 • Chi tiết kim loại
 • Chốt cửa
 • Cáp
 • Thanh trượt
 • Điểm xoay mô tơ
 • Ray cửa cuộn
 • Cơ cấu truyền động 

và phanh

MỠ BÒ TRẮNG GỐC LITHIUM
BỀN BỈ

- Ngăn không cho các chi tiết dính lại với nhau
- Chống nước, chống hơi ẩm
- Bôi trơn, tách các chi tiết bị dính, kẹt với 

nhau và làm mềm cao su cũ

 ỨNG DỤNG
 • Dây curoa
 • Ổ trục
 • Cơ cấu bản lề
 • Dụng cụ
 • Bánh răng
 • Ray dẫn hướng
 • Khóa
 • Cửa và bản lề
 • Van
 • Cần trục
 • Băng chuyền
 • Ống
 • Khuôn ép, khuôn nhồi

DẦU BÔI TRƠN SILICONE
NHANH KHÔ

- Có khả năng bôi trơn và bảo vệ tăng 
cường

- Tạo lớp màng PTFE khô có khả năng 
kháng bụi bẩn, dầu mỡ

- Sử dụng cho kim loại, 
nhựa và kính

 ỨNG DỤNG
 • Lưỡi dao và mũi khoan
 • Cơ cấu truyền động
 • Khóa
 • Ray trượt
 • Sên xích
 • Bản lề
 • Công cụ và thiết bị điện

DẦU NHỜN KHÔ
CÓ PTFE

- Khả năng chống văng xuất sắc
- Khả năng chống mài mòn và thẩm thấu 

vượt trội
- Phù hợp cho cả địa hình thông thường và 

địa hình phức tạp
- Phù hợp với các loại sên xích 

O-Ring, X-Ring, Z-Ring

 ỨNG DỤNG
 • Sên xích
 • Bộ truyền động
 • Sên xích O-Ring, X-Ring, 

Z-Ring

DẦU XÍCH
CHỐNG VĂNG

- Loại bỏ hiện tượng rít và trượt
- Khôi phục đặc tính dẻo và linh hoạt của dây
- Gia tăng tuổi thọ dây curoa

 ỨNG DỤNG
 • Dây curoa chữ V
 • Dây curoa bản dẹt
 • Dây curoa có gân

DẦU BÔI TRƠN BẢO DƯỠNG 
DÂY CUROA
CHỐNG TRƯỢT - Đặc, không rơi rớt, không bắn lung tung, 

không làm bẩn
- Xịt đâu, bám đó, lý tưởng cho các bề 

mặt dọc
- Có đặc tính giúp chi tiết 

máy tự lành

 ỨNG DỤNG
 • Sên xích
 • Cáp
 • Cơ cấu truyền động
 • Con lăn
 • Ổ trục
 • Chi tiết chuyển động
 • Bề mặt dọc

GEL BÔI TRƠN
KHÔNG RƠI RỚT

Hãy xem trọn bộ sản phẩm WD-40 để tự mình kiểm chứng những nỗ lực mở rộng và 
cải tiến các sản phẩm mang sức mạnh công nghiệp của chúng tôi.

Chất tẩy rửa máy điều hòa không khí 
3-IN-ONE® Professional AIR-CONDITIONER 
CLEANER là dung dịch vệ sinh gốc nước 
mang đến lợi ích 
gấp ba và giúp 
điều hòa của 
bạn luôn tỏa 
ra những cơn 
gió mát lành.

- Đạt chứng nhận NSF®: Cấp độ H1 và H2
- Thiết kế riêng cho hoạt động xử lý và chế 

biến thực phẩm trong công nghiệp thực 
phẩm

- Không màu, không mùi, không phai

 ỨNG DỤNG
 • Giá phơi thực phẩm
 • Ghim
 • Ray dẫn hướng
 • Trục lăn
 • Cơ cấu bản lề
 • Bánh răng
 • Dây curoa
 • Cơ cấu xu
 • Máy đóng nắp chai
 • Con lăn nhựa và cơ cấu 

truyền động
 • Máy bán hàng tự động
 • Vỏ và đệm cao su
 • Thiết bị xử lý và chế biến 

thực phẩm

SILICONE NGÀNH THỰC PHẨM
KHÔNG MÀU

- Cải thiện chất lượng kim loại của máy và 
kéo dài tuổi thọ dụng cụ

- Giảm mô men quay khi cắt và nâng hiệu 
suất cắt

- Thích hợp cho mọi kim loại

 ỨNG DỤNG
 • Khoan rộng
 • Cắt
 • Khoan sâu
 • Cán
 • Đục
 • Ren ống
 • Cưa
 • Chặt
 • Tiện

DẦU CẮT GỌT
ĐA DỤNG

- Chế phẩm chống ăn mòn dạng hơi bao 
phủ và bảo vệ khỏi tình trạng ăn mòn

- Hiệu quả cả trong nhà lẫn ngoài trời
- Bảo vệ kim loại lên tới hai năm
- Đạt chứng nhận NSF®: Cấp độ A7

 ỨNG DỤNG
 • Chi tiết thiết bị và kim loại cần 

lưu kho trong thời gian dài
 • Bề mặt máy
 • Dụng cụ
 • Sên xích
 • Cáp
 • Sên xích O-Ring, X-Ring, 

Z-Ring

CHẾ PHẨM CHỐNG ĂN MÒN
BỀN BỈ

Chúng tôi có nhiều sản phẩm bôi trơn hiệu quả cao, tác dụng nhanh, đã được chứng minh là có thể chống chịu cả môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Các sản 
phẩm của chúng tôi giúp duy trì chuyển động nhịp nhàng của các linh kiện, giảm thời gian chết bất ngờ, đồng thời góp phần nâng cao mức độ an toàn của thiết bị.

SẢN PHẨM BÔI TRƠN

 • Loa
 • Máy quét

 • Dây xích
 • Máng chuyển
 • Dao cắt
 • Tủ đông
 • Khóa
 • Đồng hồ 

bấm giờ
 • Dụng cụ

SUPERIOR PERFORMANCE 



CÔNG THỨC 
CHUYÊN BIỆT

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập wd40.asia



01    GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY WD-40

BẠN ĐÃ BIẾT
THƯƠNG HIỆU WD-40®...

Là sản phẩm quốc dân được người người tin dùng với hơn 65 năm bảo chứng 
chất lượng. Sản phẩm đa dụng của chúng tôi là thương hiệu nổi tiếng và đáng tin 
nhất trong ngành, có khả năng chống rỉ sét và ăn mòn cho thiết bị, thẩm thấu và 
tháo gỡ những chi tiết bị kẹt, đẩy hơi ẩm và bôi trơn hầu hết mọi thứ. Sản phẩm 
hiện có bán cùng các sản phẩm tiên tiến khác với nhiều công dụng và cách dùng, 
giúp bạn làm việc dễ dàng hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.

Hơn 65 năm qua, các công thức trường tồn với thời gian của chúng tôi đã giải quyết vô vàn các bài toán trong nhiều 
ngành công nghiệp.

Từ hoạt động gia công kim loại cho tới quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành thiết bị, mọi chuyên gia đều có thể yên 
tâm rằng các sản phẩm mang thương hiệu WD-40 đều có công dụng phong phú và cách dùng linh hoạt nhờ những công 
thức chuyên biệt, an toàn và mạnh mẽ, đặc biệt thiết kế để nâng cao hiệu suất, giảm thời gian chết và hạn chế tối đa rủi 
ro. Có WD-40, chẳng lo hỏng việc.
¹ Nếu sử dụng và thải loại đúng hướng dẫn.

WD-40 đã và đang là 
cái tên uy tín trong 
ngành sản phẩm bảo 
dưỡng trong suốt hơn 
65 năm nay. Chúng tôi 
vẫn luôn không ngừng 
phấn đấu cải thiện và 
nâng tầm sản phẩm để 
hóa giải mọi thách 
thức.

Kết quả thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm 
cho thấy các sản phẩm 
WD-40 bền bỉ, ổn định 
và đáng tin cậy hơn so 
với những thương hiệu 
khác trong điều kiện 
khắc nghiệt.

Sản phẩm của WD-40 
giúp bảo vệ tài sản, 
qua đó gia tăng tuổi 
thọ thiết bị, tránh hiện 
tượng chết máy bất 
ngờ do thiết bị có vấn 
đề cũng như tránh các 
tai nạn và chấn thương 
gây ra do thiết bị không 
được bảo dưỡng đúng 
cách.

NHƯNG LIỆU BẠN CÓ BIẾT HẾT CÔNG DỤNG CỦA WD-40® 
TRONG SỬA CHỮA, THAY THẾ VÀ VẬN HÀNH?

WD-40 Multi-Use Product
(Dầu nhờn đa dụng WD-40)

Mọi sản phẩm mang 
thương hiệu WD-40 đều 
được chế tạo sao cho 
hạn chế tối đa các 
nguy cơ gây hại cho 
con người, bề mặt và 
môi trường. ¹Các công 
thức sản phẩm an toàn 
của chúng tôi không có 
cảnh báo ung thư, dị 
tật bẩm sinh hoặc gây 
hại cho sinh sản.

CÔNG THỨC HIỆU QUẢ 
CHO CẢ MÔI TRƯỜNG 
KHẮC NGHIỆT

GIẢM THỜI GIAN 
CHẾT VÀ BẢO VỆ 
TÀI SẢN

AN TOÀN VÀ ĐẠT 
CHUẨN LÀ ƯU TIÊN 
HÀNG ĐẦU

GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN 
ĐẦU NGÀNH GIÚP ĐƠN 
GIẢN HÓA CÔNG VIỆC

• WD-40 Multi-Use Product
(Dầu nhờn đa dụng WD-40)

• WD-40 EZ-REACH®

(Chai xịt bảo dưỡng vòi phun linh hoạt 
WD-40)

• WD-40 20 Liters
(Dầu nhờn bảo dưỡng WD-40 20 lít)

• WD-40 Smart Straw®

(Chai xịt đa dụng vòi phun thông 
minh WD-40)

• WD-40 4 Liters
(Dầu nhờn bảo dưỡng WD-40 4 lít)

• WD-40 208 Liters
(Dầu nhờn bảo dưỡng WD-40 208 lít)



MỘT CHAI, NGÀN CÔNG DỤNG
Dầu nhờn đa dụng WD-40® Multi-Use Product bảo vệ kim loại không bị gỉ sét và ăn mòn, thẩm thấu qua những chi tiết 
bị kẹt, đẩy hơi ẩm và bôi trơn hầu hết mọi thứ. Sản phẩm thậm chí còn loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và nhiều chất bẩn khác 
khỏi phần lớn các bề mặt.

Lực bám bề mặt cực mạnh của WD-40® đảm 
bảo cho các thành phần bôi trơn bên trong 
WD-40® được tản đều và bám chặt lấy mọi 
chi tiết chuyển động. WD-40 không chứa 
silicone và các chất phụ gia khác dễ làm tích 
tụ bụi bẩn, dầu mỡ.

BÔI TRƠN

WD-40 không dẫn điện và nhanh chóng loại 
bỏ tình trạng đoản mạch do bị ẩm. WD-40 có 
công thức siêu bám bề mặt kim loại. Ngay 
cả khi có hơi ẩm, sản phẩm sẽ bao phủ hoàn 
toàn mọi bề mặt, kể cả những chi tiết gồ ghề 
cực nhỏ và hình thành nên lớp bảo vệ chắn 
giữa hơi ẩm và kim loại.ĐẨY HƠI ẨM

Lực bám bề mặt siêu chắc của WD-40® tạo 
sự thẩm thấu mạnh mẽ khiến gỉ sét rơi ra 
và giải phóng những chi tiết bị kẹt cứng 
hoặc hoen gỉ bên trong. Đặc tính bôi trơn 
của WD-40® cũng giúp linh kiện hoạt động 
trơn tru.

GỠ KẸT

Lớp màng bảo vệ của WD-40 giúp kháng ẩm 
và chống lại các yếu tố ăn mòn khác. Các 
nguyên liệu chống ăn mòn của sản phẩm sẽ 
bao phủ toàn bộ bề mặt, kể cả những chi tiết 
gồ ghề cực nhỏ. Sản phẩm có khả năng đẩy 
hơi ẩm giúp phòng ngừa hiện tượng các túi 
ẩm nhỏ bị giữ lại làm tăng nguy cơ xảy ra sự 
cố trong tương lai.

BẢO VỆ

WD-40 hòa tan hầu hết các loại keo dính, cho 
phép loại bỏ vết giấy dính và vật liệu dính 
thừa. Khả năng hút bề mặt cực mạnh của 
sản phẩm giúp nó luồn xuống bên dưới bụi 
bẩn, bùn đất, dầu mỡ và cáu bẩn để làm 
sạch bề mặt, đồng thời tạo nên lớp khiên 
chống ăn mòn.VỆ SINH
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GIÁ TRỊ

LÀ DÀNH CHO BẠN

Chúng tôi sử dụng khí CO2 nén làm thuốc phóng, như vậy tức là:
• Sản phẩm của chúng tôi chứa lượng hàm lượng sản phẩm chính cao hơn so với các thương hiệu dùng LPG làm thuốc 

phóng vì LPG chiếm nhiều chỗ hơn trong chai.

• Nếu trên bao bì ghi 40ml sản phẩm thì đây chính là con số sản phẩm thực tế! Các thương hiệu sử dụng thuốc phóng 
LPG thường ghi cả thể tích LPG vào số ml sản phẩm.

• Khí CO2 nén khó cháy hơn LPG.

KHÍ NÉN LPG

KHÍ

THUỐC PHÓNG
THỂ LỎNG

SẢN PHẨM

CO2

SẢN PHẨM
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XỊT
Dùng súng phun công nghiệp 
hoặc bình phun tay

QUÉT
Quét bằng tay

NHÚNG
Nhúng vào trong thùng 
nhỏ/to

CÁCH DÙNG
WD-40® MULTI-USE PRODUCT 
(Dầu nhờn đa dụng WD-40)

CÁCH DÙNG DẦU NHỜN ĐA DỤNG WD-40    04



THỬ NGHIỆM

BẮT LỬA

• Thuốc phóng CO2

• Dễ cháy

• Áp lực trong chai lớn hơn 90 PSI

• Xịt được cả hai chiều: chiều đầu xịt 
hướng lên trên và chiều đầu xịt 
quay xuống dưới

CHAI CHỨA KHÍ CO2 NÉN 
LÀM THUỐC PHÓNG

• Chủ yếu chứa Hydrocarbon

• Cực kỳ dễ cháy

• Áp lực trong chai nhỏ hơn 60 PSI

• Hàm lượng sản phẩm chính chiếm 
ít hơn 60%

HÃNG KHÁC
CHAI CHỨA 
HYDROCARBON

TỰ DẬP LỬA

AN TOÀN HƠN

DỄ CHÁY

NGUY HIỂM
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• Phương pháp thử: Thử nghiệm phun muối tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc (KSSM 2091)

• Cơ quan thực hiện: Viện Công nghệ Buhmwoo

Khi tìm mua sản phẩm bôi trơn chống ăn mòn, hãy luôn chọn WD-40 để bảo vệ thiết bị và sản phẩm của bạn không bị gỉ sét.

ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN VÌ MÔI TRƯỜNG

SO SÁNH ĐẶC TÍNH CHỐNG RỈ SÉT

GIỮA WD-40® VÀ THƯƠNG HIỆU KHÁC

KẾT QUẢ
100% gỉ

THƯƠNG HIỆU B

24 KẾT QUẢ
100% gỉ

THƯƠNG HIỆU C

24

KẾT QUẢ
50% gỉ

THƯƠNG HIỆU A

24KẾT QUẢ
KHÔNG gỉ SÉT

72
giờ

giờ

giờ

giờ
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Chì
Thủy ngân
Cadimi
Hexavalent chromium 
(Chromium Vl hoặc Cr6+)
Polybrominated biphenyls 
(PBB)

An toàn hơn
Chứa hàm lượng sản 
phẩm chính cao hơn

Không chứa silicone
An toàn với bề mặt sơn

Polybrominated diphenyl ether 
(PBDE)
Phthalates:
Bis(2-ethy|hexy|) phthalate (DEHP)
Butyl benzyl phthalate (BBP)
Dibutyl phthalate (DBP)
Diisobutyl phthalate (DIBP)



WD-40 COMPANY
9715 BUSINESSPARK AVE, SAN DIEGO, CA, 92131 USA

TEL: 1-888-324-7596
www.wd40.asia
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