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WD-40

®

To No.1 λιπαντικό &
αντισκωριακό στον κόσμο.
Με 5 Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ E Σ
δράσεις για 2000+ χρήσεις
Το WD-40® χάρη στην ειδική σύνθεσή του διεισδύει
σε βάθος και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο»
μηχανισμό. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με απόλυτη ασφάλεια σε όλα τα μέταλλα και τα
πλαστικά υλικά χωρίς πρόβλημα ασυμβατότητας,
είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού, ενώ το
προωθητικό αέριο που περιέχει δεν είναι εύφλεκτο
για απόλυτη ασφάλεια κατά τη χρήση.
Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της NASA από έναν
ιδανικό συνδυασμό συστατικών υψηλής ποιότητας,
το WD-40® είναι ένα καθαρά επαγγελματικό
προϊόν – «εργαλείο» με υψηλές προδιαγραφές
που χρησιμοποιείται σε πολλούς και διαφορετικούς
τομείς, όπως : βιομηχανία, αεροναυπηγική,
μηχανολογία, γεωργία κλπ.
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Specialist ένα εργαλείο

για κάθε Δ Ο Υ Λ Ε Ι Α

Η νέα σειρά WD-40 SPECIALIST αποτελείται από
εξειδικευμένα τεχνικά σπρέι με το έμβλημα της
WD-40 που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε. Τα προϊόντα
αυτά σχεδιάστηκαν ειδικά για όλες τις απαιτητικές
εργασίες που απλά θέλουμε να γίνονται σωστά.
Μετά από το κλασσικό πλέον σπρέι γενικής
χρήσης WD-40, τα WD-40 SPECIALIST έρχονται
να προστεθούν στην εργαλειοθήκη σας για κάθε
εργασία που απαιτεί εξειδικευμένη λύση.
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WD-40

2000+

ΧΡΗΣΕΙΣ

WD-40 Multi-Use

PRODUCT

Display Box 1 0 0 m l

003025120

001000120

001200120

002400120

Display Box 2 0 0 m l
Κωδικός

Λίτρα

001000120

Σπρέι 100ml

24

001200120

Σπρέι 200ml

36

002400120

Σπρέι 400ml

24

Κιβώτιο

Display Box 4 0 0 m l
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Κωδικός

Λίτρα

003005120

5ltr + Ψεκαστήρας

1

003025120

25lt

1

003200120

200lt

1

003006120

Ψεκαστήρας

4

Κιβώτιο

003200120
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Ακούσατε κάποιο τρίξιμο γυρνώντας
την προηγούμενη σελίδα;
WD-40

2000+

ΧΡΗΣΕΙΣ

WD-40

SMART STRAW
• Καθαρίζει & προστατεύει
• Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη
• Ελευθερώνει μπλοκαρισμένους μηχανισμούς
• Σταματά τα τριξίματα
• Aπομακρύνει την υγρασία & απωθεί το νερό

Display Box 4 5 0 m l

Με Διπλό
ΣYΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟY
Mε ενσωματωμένο σωληνάκι που δεν χάνεται.
Για ροή ακριβείας ή ευρύ ψεκασμό.
Έξυπνο, ευέλικτο, οικονομικό στη χρήση.

Ούτε που μας πέρασε
από το μυαλό...
Το Νο 1 αντισκωριακό & λιπαντικό spray στον κόσμο!

002250120

002450120

Ροή
ακριβείας
Κωδικός

Λίτρα

002250120

250ml

24

002450120

450ml

24
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Κιβώτιο
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Ευρύς
ψεκασμός

Το WD40® χάρη στην ειδική σύνθεσή του διεισδύει σε βάθος και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό.
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια σε όλα τα μέταλλα και τα πλαστικά υλικά χωρίς
πρόβλημα ασυμβατότητας, είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού, ενώ το προωθητικό αέριο που περιέχει δεν
είναι εύφλεκτο για απόλυτη ασφάλεια κατά τη χρήση.
Σχεδιασμένο στα εργαστήρια της NASA από έναν ιδανικό συνδυασμό συστατικών υψηλής ποιότητας, το WD40®
είναι ένα καθαρά επαγγελματικό προϊόν – «εργαλείο» με υψηλές προδιαγραφές που χρησιμοποιείται σε
πολλούς και διαφορετικούς τομείς, όπως : βιομηχανία, αεροναυπηγική, μηχανολογία, γεωργία κλπ.
Τα τελευταία χρόνια το WD 40 έχει μπει σε κάθε σπίτι. Είναι το προϊόν με περισσότερες από 2000 χρήσεις και
απεριόριστες εφαρμογές!
Η Vector Brands είναι η αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής για τα προϊόντα WD40 στην Ελληνική Αγορά.
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WD-40

ΕΚEI ΠΟΥ ΟΙ AΛΛΟΙ
ΔΕΝ ΦΤAΝΟΥΝ!
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΪOΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
Προστατεύει, λιπαίνει,
ελευθερώνει μπλοκαρισμένους
μηχανισμούς & καθαρίζει
ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία,
έχοντας εύκολη πρόσβαση παντού.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚH ΔΟΥΛΕΙA!
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WD-40

2000+

ΧΡΗΣΕΙΣ

®

τεχνικα
σπρει

WD-40

FLEXIBLE
• Καθαρίζει & προστατεύει
• Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη
• Ελευθερώνει μπλοκαρισμένους μηχανισμούς
• Σταματά τα τριξίματα
• Aπομακρύνει την υγρασία & απωθεί το νερό

Εκεί που οι Άλλοι
Δ Ε Ν Φ ΤΑ Ν Ο Υ Ν
Με εύκαμπτο ακροφύσιο.
Για εύκολη πρόσβαση παντού
ή ευρύ ψεκασμό.
Έξυπνο, ευέλικτο, οικονομικό στη χρήση.

NEW

Ευρύς
ψεκασμός

002600120

Κωδικός

Λίτρα

002600120

600ml

10

Κιβ.

Εύκαμπτο
ακροφύσιο

12
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H σύνθεση του δεν λεκιάζει και προσφέρει
εξαιρετική λίπανση, δεν προσελκύει ακαθαρσίες
και προστατεύει από την υγρασία. Όπου
χρησιμοποιείται, τα μέρη παύουν να «κολλάνε» και
είναι κατάλληλο για μηχανήματα υψηλής πίεσης.
Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
• Με διπλό σύστημα ψεκασμού, ευρύς ψεκασμός και
ψεκασμός ακριβείας
• Παρέχει εξαιρετική λίπανση σε Μέταλλα, Πλαστικά,
Λάστιχο & Ξύλο
• Ειδική σύνθεση για βελτιωμένη απόδοση σε
συνθήκες υψηλής πίεσης
• Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει από την υγρασία
• Προστατεύει από τη σκουριά και τη διάβρωση
• Όπου χρησιμοποιείται, τα μέρη παύουν να «κολλάνε»
• Δεν λεκιάζει
• Αντέχει σε θερμοκρασίες από -35οC έως +200oC

ΣΠΡΕΙ
ΞΗΡΟΥ PTFE
Περιέχει PTFE το οποίο παρέχει ενισχυμένη λίπανση
που δημιουργεί ένα λευκό ξηρό φιλμ το οποίο
απωθεί τη βρωμιά, τη σκόνη ή τις λιπαρές ουσίες.
Είναι ταχυστέγνωτο και ιδανικό για χρήση σαν
αντικολλητικό για καλούπια. Κατάλληλο για χρήση σε
μέταλλα, πλαστικά, γυαλί.

Χαρακτηριστικές Εφαρμογές:
Ιμάντες, ρουλεμάν, πόρτες & μεντεσέδες, εργαλεία,
«οδηγοί», βαλβίδες, κλειδαριές, ανελκυστήρες

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
• Με διπλό σύστημα ψεκασμού, ευρύς ψεκασμός και
ψεκασμός ακριβείας
• Ιδανικό για χρήση σε μέταλλα, πλαστικά και γυαλί
• Ενισχυμένη λίπανση και προστασία
• Δημιουργεί ένα λευκό ξηρό φιλμ το οποίο δεν
απωθεί τη βρωμιά, τη σκόνη και τις λιπαρές ουσίες.
• Μειώνει την τριβή και τις φθορές
• Βελτιωμένη σύνθεση που λειτουργεί σαν αντί
κολλητικό για καλούπια
• Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίας από
-45οC έως +260oC

NEW

Χαρακτηριστικές Εφαρμογές:
Λάμες, τρυπάνια, εξαρτήματα ηλεκτρικών εργαλείων,
οδηγούς πορτών και παραθύρων, μεντεσέδες, ιμάντες,
ρολά, αλυσίδες, καλώδια, θερμοπλαστικά, μεταλλικά
προϊόντα εξέλασης.

No 145374

No 145374

207040120
Κωδικός

Λίτρα

207040120

400ml

12

201040120

Κιβ.
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Κωδικός

Λίτρα

201040120

400ml

Κιβώτιο

12
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WD-40

2000+

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

H σύνθεση του καθαρίζει το λάδι, βρωμιές, τα
υπολείμματα ροής και υγρασίας από ευαίσθητα
ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά όργανα και εξοπλισμό.
Διεισδύει γρήγορα σε δυσπρόσιτα σημεία,
στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα.
Κατάλληλο για ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επαφές,
πλαστικά και λάστιχο.
Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
• Με διπλό σύστημα ψεκασμού, ευρύς ψεκασμός και
ψεκασμός ακριβείας
• Μη αγώγιμο καθαριστικό με άμεση δράση
• Ιδανικό για ηλεκτρικό εξοπλισμό, επαφές, πλαστικά
και λάστιχο
• Διεισδύει γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα
• Διεισδύει σε δυσπρόσιτα σημεία

MOTORBIKE
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Η σύνθεση του προσφέρει μεγάλης διάρκειας λίπανση
και προστασία για την αλυσίδα σας και είναι συμβατή
με δακτυλίους και ασφάλειες Ο, Χ, Ζ. Η μακροχρόνια
δράση του το καθιστά εξαιρετικά κατάλληλο για ξηρές
συνθήκες. Είναι επίσης ταχυστέγνωτο και δεν λερώνει.
Η συστηματική χρήση του διατηρεί την απόδοση και
παρατείνει την διάρκεια ζωής της αλυσίδας σας.

Χαρακτηριστικές Εφαρμογές:
Ηλεκτρικά εξαρτήματα, κάρτες κυκλωμάτων, διακόπτες,
εκτυπωτές & φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, όργανα
ακριβείας.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
• Λίπανση διαρκείας
• Πλήρως συνθετικό
• Περιέχει πρόσθετα για υψηλές πιέσεις και κατά της
φθοράς για βελτιωμένη αντοχή στα φορτία.
• Δεν λερώνει
• Ψεκασμός ακριβείας που ελαχιστοποιεί τις απώλειες
του προϊόντος
• Αποτρέπει την διείσδυση του νερού
• Συμβατό με δακτυλίους και ασφάλειες Ο, X και Ζ

NEW

Χαρακτηριστικές Εφαρμογές:
Είναι σχεδιασμένο για χρήση σε αλυσίδες ταχείας
περιστροφής, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα
κινούμενα μεταλλικά μέρη για τη βελτίωση της λίπανσης,
την ομαλή λειτουργία αλυσίδων.

No 145374

No 145374

206040120
Κωδικός

Λίτρα

206040120

400ml

14

203040120

Κιβ.
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Κωδικός

Λίτρα

203040120

400ml

Κιβώτιο

12
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WD-40

2000+

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΠΑΦΩΝ

H σύνθεση του είναι παχύρευστη και έτσι προσφέρει
μακροχρόνια λίπανση που δεν στάζει και δεν
«τρέχει». Είναι ιδανικό για εφαρμογές μετάλλου με
μέταλλο, μειώνοντας την τριβή και εξασφαλίζοντας την
απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των εργαλείων και
του εξοπλισμού σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
σε μεταλλικές συνδέσεις που φέρουν φορτίο.
Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
• Με διπλό σύστημα ψεκασμού, ευρύς ψεκασμός και
ψεκασμός ακριβείας
• Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές μέταλλο με
μέταλλο
• Μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και τη
διάβρωση
• Ιδανικό για εφαρμογές που φέρουν φορτίο
• Παχύρευστο λιπαντικό
• Αντέχει σε θερμοκρασίες από -18οC έως +145oC

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΑ Χ Ε Ι Α Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ
Προϊόν με βάση διαλύτη, ταχύτατα απομακρύνει
γράσο, λάδι, βρωμιές, μουντζούρα, χωρίς να
αφήνει υπολείμματα. Δρα ακαριαία με την επαφή
και ξεπλένεται εύκολα. Ταχείας δράσης καθαριστικό
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα
επιφανειών, μέταλλα, μπουριά, δάπεδα.

Χαρακτηριστικές Εφαρμογές:
Σημεία κίνησης κινητήρων, ρουλεμάν, βίντσια, στροφάλους,
πιστόνια, μεταφορικούς ιμάντες, ράουλα, άνω οδηγούς
για συρόμενες πόρτες, αντλίες νερού, κιβώτια ταχυτήτων,
μηχανισμούς φρένων, μεταλλικά μέρη, μεντεσέδες.
Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
• Με διπλό σύστημα ψεκασμού, ευρύς ψεκασμός και
ψεκασμός ακριβείας
• Καθαρίζει μηχανήματα και τα κάνει να δουλεύουν
πιο ομαλά και να αντέχουν περισσότερο
• Δρα ακαριαία με την επαφή
• Ξεπλένεται εύκολα, δεν αφήνει υπολείμματα
• Εξαφανίζει λιπαρές ουσίες, βρωμιά, μουντζούρα,
λίγδα
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες
καθώς και μετάλλων.

NEW

Χαρακτηριστικές Εφαρμογές:
Μηχανές, εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
επιφάνειες εργασίας, εξοπλισμός σκαφών και
ναυτιλίας, μπουριά, τυπογραφικά πιεστήρια, δάπεδα,
βιομηχανικός εξοπλισμός.

No 145374

No 145374

205040120
Κωδικός

Λίτρα

205040120

500ml

16

202040120

Κιβ.
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Κωδικός

Λίτρα

202040120

400ml

Κιβώτιο

12
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WD-40

2000+

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΣΠΡΕΙ ΛΕΥΚΟΥ
Γ ΡΑ Σ Ο Υ

WD-40

2000+

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚA
S TA N D

ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΗΣ

Δ Ι Ε Ι Σ Δ Υ Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ Σ
Δρα ταχύτατα και ελευθερώνει σκουριασμένες
βίδες και κολλημένα μέρη. Χάρη στην τριχοειδή
δράση του, διεισδύει γρήγορα σε μικρορωγμές,
σπειρώματα, ενώσεις, ξεμπλοκάροντας τα
κολλημένα μέρη. Επίσης αποτρέπει τη σκουριά και
τη διάβρωση.

Τραβήξτε τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των
πελατών σας με τα μοναδικά και διαφορετικά
εκθετήρια της WD-40.

NEW
Επιτραπέζιος
ΕΚΘΕΤΗΣ

Επιτραπέζιος Ε Κ Θ Ε Τ Η Σ
Μ Ε ΤΑ Λ Λ Ι Κ O Σ

Διαστάσεις: 19.5 x 10 x 35cm
Κωδ.: 002104120

Διαστάσεις: 35 x 32 x 47,5cm
Κωδ.: 002103120

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:
• Με διπλό σύστημα ψεκασμού, ευρύς ψεκασμός και
ψεκασμός ακριβείας
• Διεισδύει ταχύτατα σε σκουριασμένα και
διαβρωμένα μέρη
• Ελευθερώνει κολλημένα μέρη
• Λιπαίνει και αποτρέπει τη σκουριά και τη διάβρωση
• Εξαιρετικά υδροαπωθητικό
• Πολύ χαμηλή επιφανειακή τάση για να διεισδύει στη
σκουριά
• Ασφαλές σε μέταλλα, κράματα, λάστιχο, πλαστικά
και στα περισσότερα χρώματα
• Αντέχει σε θερμοκρασίας από -20οC έως +90oC

NEW

Χαρακτηριστικές Εφαρμογές:
Παξιμάδια, μπουλόνια, κλειδαριές, ρουλεμάν, αλυσίδες,
βίδες, τροχαλίες, ιμάντες, σωληνώσεις, αεραγωγούς,
εργαλεία και εξαρτήματα

No 145374

NEW

204040120

Κωδικός

Λίτρα

204040120

400ml

18

Κιβ.

12
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Mup Pallet
ΕΚΘΕΤΗΣ

Επιδαπέδιος
ΕΚΘΕΤΗΣ

Επιδαπέδιος Ε Κ Θ Ε Τ Η Σ
PREMIUM

Διαστάσεις: 120 x 80 x 170cm
Κωδ.: 204040120

Διαστάσεις: 32 x 26 x 173cm
Κωδ.: 002100120

Διαστάσεις: 60 x 46 x 151cm
Κωδ.: 002102120
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Λ Ι Σ ΤΑ Μ Ε

2000+ ΧΡΗΣΕΙΣ
www.wd40.gr

2000+

ΧΡΗΣΕΙΣ

