
A TOOL FOR 
EVERY JOB



WD-40® Multispray har vært med på å løse tøffe 

jobber siden 1953 og blitt et foretrukket produkt 

blant forbrukere, samt innen industri. 

Med gjenkjennelsesnivå på 99%, er WD-40® 

markedets mest anerkjente produkt for å løse 

problemer, og flere bruksområder blir oppdaget hver 

dag. 

Nylig har WD-40® blitt anerkjent som superbrand i 

England, på grunnlag av kvalitet og  pålitelighet for 

brukerne.   

WD-40® Multispray er en like stor del av verktøykassen 

i dag som noen gang tidligere. 

ORIGINAL
THE

PROBLEM SORTED,
JOB DONE RIGHT!



Nå lanseres WD-40 Specialist-serien. Et spennende sortiment med WD-40’s 

anerkjente kvalitet. Produktene er NSF-registrert og utviklet spesielt med tanke på 

de mest krevende jobbene. 

WD-40® Multispray er fortsatt like effektiv for alle dagligdagse behov, mens 

specialist-produktene brukes der det er krevende, spesifikke behov. 

SPECIALIST
Et verktøy for alle jobber 



•	 Et sortiment med tekniske vedlikeholdsprodukter som inkluderer smøremidler, rustløsere og rens

•	 Avanserte formler laget spesielt for bruk innen profesjonelt håndverk og industri

•	 Alle formlene er blitt nøye testet, og bevist effektive av uavhengige laboratorier 

•	 Gjentatte uavhengige ASTM-tester viser at WD-40 Specialist-produkter overgår de ledende 

industrielle konkurrenter innen viktige bruksområder

•	 WD-40 Specialist-produkter inneholder syntetiske additiver for optimal effekt 



HIGH PERFORMANCE
SILICONE
LUBRICANT

 Temperaturområde -35ºC til +200ºC

 Forhindrer at deler fester seg

 Vannbestandig og beskytter mot fukt

 For bruk på metall, plastikk, gummi og tre

 Art.nr. 762. 400 ml.

Har en utmerket prestasjonsevne, setter ikke flekker, gir suveren smøring, 

tiltrekker seg ikke smuss, og beskytter mot fuktighet. Det forhindrer at 

delene setter seg fast og kan brukes på høytrykksutstyr. Produktet kan 

brukes på metall, plast, tre og gummi.

H2 Registered #145374

Bruksområder: Reimer, lager, koblinger, verktøy, trinser, 
styreskinner, låser, dører og hengsler, ventiler, taljer, transportbånd, 
kompressor og innsprøytning-støp, og mange andre områder.



FAST RELEASE
PENETRANT

 Temperaturområde -20ºC til +90ºC

 Trenger raskt inn i rustne og korroderte deler 

 Vannbestandig

 For bruk på metal, legeringer, gummi, plast og de  
fleste malingstyper

 Art.nr. 763. 400 ml. 

Virker raskt for å løsne korroderte festemidler og fastsatte deler. 

Takket være kapillærvirkningen penetrerer den raskt inn i trange 

sprekker, tråder og sømmer for å bryte båndene som holder festede 

deler sammen. Bidrar også til å forhindre ytterligere rust og korrosjon.

H2 Registered #145375

Bruksområder: Muttere, låser, kjeder, bolter, lagre, fester, trinser, rør, 
transportbånd, aksler, verktøy, beslag, og mye annet.



Bruksområder: Skrivere og kopimaskiner, presisjonsutstyr, 
hydralikk, kretskort, brytere, elektriske enheter, og mange andre 
områder.

HIGH PERFORMANCE
PTFE
LUBRICANT

 Temperaturområde -20ºC til +100ºC

 Langtidsvirkende smøring

 Forlenger levetiden til verktøy og utstyr

 For bruk på metall, glass, vinyl, gummi og plast

 Art.nr. 764. 400 ml.

Inneholder PTFE, som gir utmerket smøring og beskyttelse ved å 

redusere friksjon og slitasje, forlenger levetiden til verktøy og utstyr. 

Produktet kan brukes på metaller, glass, vinyl, gummi og plast.

H2 Registered #145377



 Hurtigvirkende, ikke-ledende rens

 Penetrerer raskt og etterlater ingen rester

 For bruk innen elektrisk utstyr, kontakter,  
     plastikk og gummi 

 Art.nr. 765. 400 ml.

FAST DRYING
CONTACT
CLEANER
Et middel som renser olje, skitt, flussrester og kondens fra sensitiv 

elektronikk og elektrisk utstyr. Det trenger raskt inn i vanskelig 

tilgjengelige områder og tørker raskt uten å etterlate rester. Kan også 

brukes på kontakter, plast og gummi.

K2 Registered #145372

Bruksområder: Skrivere og kopimaskiner, presisjonsinstrumenter, 
kontroller, kretskort, brytere, elektriske enheter, og mange andre 
områder 



Med over 2000 bruksområder er den originale WD-40 en favoritt i 

verktøykassen. Ny og hendig 250 ml. forpakning med Smart Straw 

funksjon. 

NEW
SMART STRAW

 Løser fastrustede og fastlåste deler

 Driver ut fuktighet

 Renser og beskytter

 Art.nr. 732. 250 ml.

     Art.nr. 47009. 450 ml.

Bruksområder: Reimer, verktøy, wire, skruer, muttere, låser, trinser, 
beslag, styreskinner, hengsler, fjerner vanskelige flekker av voks, 
tjære, fett,  lim og mye mer. 



THE
ORIGINAL

 WD-40 Aerosol 200 ml.  Art.nr. 47002.

 WD-40 Aerosol 400 ml.  Art.nr. 47004.

 WD-40 Kanne 5 liter. Art.nr. 47006.

 WD-40 Kanne 25 liter. Art.nr. 47025.

     WD-40 Fat 200 liter. Art.nr. 47200.

     WD-40 Sprayflaske tom.  Art.nr. 47011.



Bestillings
INFO

PROBLEM 
SORTED,

JOB DONE 
RIGHT!

For mer informasjon om vareprøver, displaymateriell eller sortiment, vennligst ta kontakt med 

din lokale selger eller oss direkte. 

Tel: 63 86 82 00  Fax: 63 86 82 01   Ordre: ordre@autocare.no 

Email: info@autocare.no   www.autocare.no

WD-40® SPECIALIST  STR GTIN F-PAK         ANTALL I KART. ART.NR GTIN D-PAK

HIGH PERFORMANCE  
SILICONE LUBRICANT  400ml 5032227473775 x 12 762 05032227473898

FAST RELEASE 
PENETRANT  400ml 5032227473485 x 12 763 05032227473621

HIGH PERFORMANCE  
PTFE LUBRICANT  400ml 5032227473966 x 12 764 05032227473973

FAST DRYING  
CONTACT CLEANER  400ml 5032227473683 x 12 765 05032227473768

NEW 
SMART STRAW  250 ml 5032227477834 x 12 732 05032227477841

SMART STRAW  450 ml 5032227460379 x 12 47009 5032227461376

MULTISPRAY   200 ML 5032227470026 x 12 47002 5032227471023

MULTISPRAY   400 ML   5032227470040 x 12 47004 5032227471047

WD-40 KANNE  5 Liter  5032227465060 x 1 47006

WD-40 KANNE  25 Liter  5032227440258 x 1 47025

WD-40 FAT  200 Liter 7043850472002 x 1 47200



Auto Care Int AS, Lindebergvegen 12, 2016 Frogner 
Tel: 63 86 82 00   Fax: 63 86 82 01   Ordre: ordre@autocare.no
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PROBLEM 
SORTED,

JOB DONE 
RIGHT!


