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Ürünler  WD40  Çok Amaçlı Ürünler
TANIMI
 1 şişede 5 ürün bir arada "PROBLEM ÇÖZÜCÜ"
UYGULAMA ALANLARI
 WD40 formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesind, yüzeyleri nemli koşullar altında
bile tamamen kaplar. Püskürtülerek, fırçalı uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile
nem arasına girerek koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu özelliği ile WD40, nemle alakalı kısa devreleri
hemen ortadan kaldırdığından, elektrik kontağının söz konusu olduğu durumlarda çok kullanışlıdır.
 WD40 metal çekim özelliği ile paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, metal, tel, halatlardaki pası
çıkarır, sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı
ortadan kaldırarak, parçaların serbest bir biçimde çalışmasını sağlar.
 WD40 metal yüzeylere tamamen yayılarak migroskopik gözenekleri dahi kaplar. Oluşan bu tabaka ve
WD40'ın nem atıcı formülü sayesinde metal yüzey üzerinde neme ve diğer pas oluşturucu maddelere
karşı koruma sağlar. Metal düzenli bir şekilde kullanılıyorsa, koruma devam edecektir.
 WD40 formülü hiçbir aşındırıcı madde içermeksizin çok kalın tabakalı gres yağı ve kiri, etiket ve
yapıştırıcı madde kalıntılarını yüzeyden tamamen temizler. Ayrıcı oluşturduğu film tabaka ile çürüme ve
paslanmaya karşı korur.
 WD40 yüksek çekim özelliği sayesinde içeriğinde bulunan yağlayıcı maddelerin tüm yüzeye yayılarak
hareketli parçalara mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlar. WD40 silikon veya toz ve kir toplayıcı
herhangi bir katkı maddesi içermediğinden yüzeyde kir tabakası oluşturmaz.
ÜRÜN AVANTAJLARI  5 ANA FONKSİYON
 Nem atar
 Pas çözer
 Pastan korur
 Temizler
 Yağlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm : Berrak ve hafif bulanık
Koku : Çok hafif, karakteristik, hoş koku
Özgül ağırlık : 22°C'de 800 ± 0.020
Viskozite : 22°C'de 27.5 ± 1.0 san zahn %1
Mininum parlama noktası : Açık kapta 43°C
Uçucu olmayan
maddelerin minimum % : Ağırlık başına %22
Uçucu maddelerin max. % : Alifatik petrol damıtması ağırlığına göre %78
Akma noktası : 73°C'den az
Düşük ısı stabilitesi : Mükemmel
Kaplaması : 15 m2  26 m2/litre
Kaynama noktası : 149°C minimum
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