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Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/wd-40-odrdzewiacz-wielofunkcyjny-spray-100ml-p-407.html

WD-40 odrdzewiacz wielofunkcyjny
spray 100ML
Cena brutto

10,29 zł

Cena netto

8,37 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MP-0680

Opis produktu
WD-40 odrdzewiacz wielofunkcyjny spray 100ml
Jeden produkt - tysiące zastosowań
Najpopularniejszy na świecie i w Polsce preparat wielofunkcyjny.
Posiada doskonałe właściwości smarujące, czyszczące i ochronne. Czyści i konserwuje, likwiduje skrzypienia i piski, usuwa wodę, poluzowuje zardzewiałe części, uwalnia zacinające się mechanizmy, zabezpiecza metalowe powierzchnie przed korozją, uruchamia wilgotne silniki. Nie zawiera silikonu.

PREPARAT DO USUWANIA WODY
Skład WD-40 zapewnia niezwykle silne właściwości przywierania do metali. W pełni pokrywa powierzchnie, łącznie z mikroskopijnymi zagłębieniami nawet w obecności wilgoci. WD-40 przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą i metalami. WD-40 jest izolatorem i szybko eliminuje spięcia spowodowane wilgocią.
Wypiera wodę z powierzchni metalowych, kontaktów elektrycznych, samochodowych układów zapłonowych, narzędzi (także ogrodowych), silników motocyklowych i silników przyczepnych.

PENETRATOR
Niezwykłe właściwości przywierania WD-40 do powierzchni powodują, że jest on bardzo skutecznym środkiem penetrującym, który pomaga rozluźnić zapieczone połączenia metali. Pozostałe właściwości WD-40 zapewniają właściwą pracę mechanicznych części metalowych.
Doskonale penetruje i poluzowuje zardzewiałe, skorodowane i zapieczone nakrętki, śruby, regulatory, sworznie, linki i inne złącza.

ŚRODEK SMARUJĄCY
Niezwykłe właściwości przywierania WD-40 do powierzchni powodują, że czynniki smarujące są dobrze rozprowadzone i silnie przywierają do poruszających się elementów.
Odblokowuje i smaruje zamki w drzwiach, zawiasy, maszyny do szycia, maszyny do pisania, regulatory, zawory, krzesła biurowe, mechanizmy złożone z dźwigni i łączników oraz linki. Usuwa drażniące dźwięki silnika.

ŚRODEK ANTYKOROZYJNY
WD-40 rozprowadza czynniki antykorozyjne na całej powierzchni pokrytego przedmiotu, łącznie z mikroskopijnymi nierównościami. Bariera ochronna WD-40 eliminuje zagrożenie wilgocią i innymi czynnikami korozjotwórczymi. Precyzyjnie wysuszają pokrywaną powierzchnię, eliminując mikroskopijne krople, które są często przyczyną korozji.
Pozostawia warstwę ochronną przeciw rdzy i korozji na rowerach, wózkach, częściach chromowanych, metalowych, motocyklach i narzędziach.

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
WD-40 dostaje się pod warstwę brudu, tłuszczów, smarów i olejów, czyszcząc spryskaną powierzchnię. Jednocześnie formowana jest bariera antykorozyjna. WD-40 rozpuszcza większość materiałów samoprzylepnych, ułatwiając usuwanie nalepek i innych klejących zabrudzeń.
Rozpuszcza ślady ze smaru, smoły, gumy, klejów, kredek. Zmiękcza osady z twardej wody. Ze względu na brak silikonu nie przyciąga brudu i kurzu.
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