
CLASSIC

SMART STRAW

GROOTVERPAKKING

WD-40 Multi-Use Product
200 ml x 12 Art. 31102

WD-40 Multi-Use Product
met Smart Straw

300 ml x 12 Art. 31593

WD-40 Multi-Use Product
met Smart Straw

450 ml x 24 Art. 31237

WD-40 Multi-Use Product
5L & Trigger
Art. 49506

WD-40 Multi-Use Product
25L

Art. 49025/E

Fysische kenmerken

Uiterlijk: Licht troebel

Kleur: Licht okerkleurig

Geur:  Licht karakteristieke geur

Soortelijk gewicht:   0,80 bij 25°C

Viscositeit:  (ASRM D445) 2.5 cSt bij 40°C

Ontvlammingspunt:  Bij gesloten verpakking 43°C

Percentage non-vluchtig (minimum):  30% volgens gewicht

Percentage vluchtig (maximum): 70% volgens gewicht alifatisch
aardoliedestillaat

Vloeipunt: Onder -73°C

Spreidend vermogen: 14m² tot 24m² per liter

Kookpunt (Begin):  149°C (minimum)

Oppervlaktegewicht:  1.7 x 10ˉ³ kg/m²

Laagdikte:  0,0025mm tot 0,0076mm

Zoutsproeitest volgens ASTM B117

Deze test wordt gebruikt om de mate van corrosiebescherming te 
testen. Koudgewalste stalen panelen met een gezandstraald oppervlak 
worden met WD-40 Multi-Use Product en producten van andere producenten 
besproeid of er in ondergedompeld. De panelen krijgen daarna 2 uur de 
tijd om uit te druipen.

Vervolgens worden deze in een speciale zout sproei ruimte geplaatst. 
Deze bevat een nevel van 5% zout (NaCl) en water oplossing bij een 
temperatuur van 35°C. De panelen blijven gedurende een testperiode 
van 72 uur in de gesloten ruimte. Vervolgens worden de panelen 
onderzocht op de hoeveelheid corrosie die opgetreden heeft. Hoe minder 
corrosie er heeft opgetreden, des te beter beschermt het product.

Resultaat na 24 uur:
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Art. M00635

https://www.industore.nl/smeermiddel/wd40-multi-spray-450ml
https://www.industore.nl/smeermiddel/wd40-multi-spray-450ml


Altijd binnen handbereik. WD-40 Multi-Use Product is multi- 

functioneel, efficiënt, bespaart geld en het neemt weinig 

plaats in. Geschikt voor allerlei sectoren en onmisbaar in 

werkplaats, op de bouw, in de utiliteit en installatietechniek. 

Het mag dan ook niet ontbreken in de gereedschapskist van 

iedere professional.

SMEREN VOORKOMT ROEST MONTEREN & DEMONTEREN

VOCHT VERDRIJVEN GEMAKKELIJK WERKEN REINIGEN & ONTVETTEN

Voorkomt vastzitten en smeert

alle sluitwerkonderdelen zonder 

vuil aan te trekken. 

Beschermt en verdrijft vocht uit 
motoren als deze onder water 
hebben gestaan, zonder
kortsluiting te veroorzaken.

Herstelt contacten van schakelaars, 
bougies en aansluitingen.

Bevordert het gemak waarmee

de bewegende delen van

houtbewerkingsmachines

(bijv. vlakmachines & schaafmachines)

functioneren.

Vermindert spatten en voorkomt 

rookvorming, opwarming en 

beschadiging van het onderstel

en gereedschap tijdens het 

uitsnijden of doorboren van metaal.

Smeert en stopt het piepen van 

scharnieren, schuifdeuren van 

bedrijfswagens en poelies.

Helpt om draadkabels, inclusief

de mantels van elektriciteitsdraden,

te reinigen en soepel te maken.

Ontvet onderdelen van

het stangenstelsel van

overbrengingssystemen.

Te gebruiken in een dompelbad.

Helpt bij het reinigen van 

carburateurs of andere 

auto-onderdelen.

Voorkomt groene aanslag en

vorming van vuil op accu’s.

Voorkomt condensvorming op 

printplaten en garandeert een

goede geleiding.

Smeert transportbanden zonder 

vuilophoping te veroorzaken.

Smeert de tandwielmechanismes 

en verlengt de levensduur van 

betonmolens.

Voorkomt verdere ontwikkeling van

lichte roest op bijvoorbeeld laadbakken, 

machines en gereedschap.

Zodra het droog is, laat het een

beschermend laagje achter.

Dringt diep door en helpt om

verbindingen die door de roest 

vast zitten weer los te maken.

Beschermt wisselstroomdynamo’s, 

relais, verlichtingselementen

en andere elektrische installaties 

tegen corrosie.

Helpt bij het monteren en demonteren 

van bouwsteigers en schoren,

maar ook bij onderdelen van

pijpleidingen en kranen. 

Voorkomt roestvorming op heftrucks, 

bouwwerktuigen en tractoren.

Zelfs in een zoute omgeving.

Maakt bouten weer los en 

beschermt ze langdurig. 

Garandeert daarnaast dat 

bevestigingspunten langdurig 

goed zullen blijven.

WD-40® Multi-Use Product




