NIEUW: De WD-40 Smart Straw spuit twee keer perfect !
Nauwkeurig en oppervlaktes besproeien, dankzij het klaprietje aan de sproeikop. Ideaal voor de garage of de werkplaats.
Het gemak: Nooit meer het rietje zoeken, niet meer het rietje in de sproeikop steken en je hand blijft vrij.

Klik!

Klak!

Zo gepiept!

Voor het nauwkeurige spuiten:
Het rietje gewoon uitklappen tot 90°.

Voor ruimtelijk sproeien:
Het rietje inklappen tot 0°.

“Een revolutie! De nieuwe sproeikop heeft mij
meteen overtuigd: Hij is eenvoudig te hanteren
en tijdbesparend! “

90°

0°

WD-40 Smart Straw – Klik, klak, ... zo gepiept!

De revolutie
– zo gepiept!

onder de spuitbussen!

Dat raad je iedereen aan!
WD-40 biedt 5 eigenschappen in 1 spuitbus:

Degene die WD-40 eenmaal heeft gebruikt
blijft het gebruiken en raadt het anderen aan.
Hierop stoelt al meer dan 50 jaar het succes
van het merk.

WD-40 wordt in meer dan 160 landen in
garages en werkplaatsen gebruikt.

Overtuig u zelf hoe veelzijdigheid WD-40 is;
als probleemoplosser; wanneer het piept of
kraakt, vastzit of verroest is.

1. Roestverwijderaar
WD-40 kruipt onder roestlagen en maakt verroeste
bouten en moeren los.
2. Smeermiddel
WD-40 laat bewegende delen soepel lopen en
voorkomt hinderlijk gekraak en gepiep.
3. Contactspray
WD-40 verdringt vocht van elektrische en
elektronische mechanismen en contacten
en voorkomt daardoor lekstroom.
4. Corrosiepreventie
WD-40 laat een dun beschermend laagje achter,
dit laagje voorkomt dat vocht zich aan metaal
hecht en roestvorming ontstaat.
5. Onderdelenreiniger
WD-40 maakt hardnekkige vet-, olie- en lijmresten los
en verwijdert ze eenvoudig.
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WD-40 is ook te gebruiken voor onderhoud
en verlenging van de levensduur van

Uw dealer:

machines en gereedschappen.

WD-40 Smart Straw –
Dat moet je meemaken!
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Spuit
twee keer
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WD-40 Company Nederland, Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht
Tel. 030 210 79 55, Fax 030 210 69 55
Internet: www.wd40.nl, E-Mail: info@wd40.nl
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