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Popis produktu 

Multifunkční mazivo WD-40 díky vysoké přilnavosti ke kovovým povrchům je vhodné 
na všeobecné mazání. WD-40 se dokáže rozprostřít po povrchu v podobě velmi 
tenkého olejového filmu a tím chrání proti korozi a rezivění, odolává vlhkosti. Výborně 
proniká do zkorodovaných částí. Po nanesení na povrch vytváří dokonalou ochrannou 
bariéru vůči vodě, která díky ní stéká po povrchu. Svým unikátním složením proniká 
pod nečistoty a rozpouští karbonové úsady, zbytky starých maziv a ostatní usazeniny. 
Mazivo neobsahuje silikon, pro to zabraňuje ulpívání nečistot.  Mikroskopickými 
mezírkami se dostane mezi zarezlé, zatuhlé či zapečené spoje a během chvíle je 
uvolní a usnadní tak mnohdy velmi náročnou demontáž. Mazivo není elektricky vodivé. 
Multifunkční mazivo WD-40 je kompatibilní s většinou těsnících plastových a 
pryžových materiálů.   Opakované anebo dlouhodobé použití může způsobit bobtnání 
pryže.  
Teplotní rozsah použití od -50°C do 150°C. 
 

Aplikace 
 mazání pohyblivých součástí, jako jsou závěsy, kola, válečky, řetězy a ozubená kola 

 mazání nástrojů a zařízeních, zahradního vybavení, rámů jízdních kol apod. 
 ochrana kovů vůči rezivění a korozi, vhodné pro: nářadí a nástroje, panty, matice, šrouby, ventily a zámky 

 ochrana vůči vodě a případným el. zkratům pro elektromotory, elektrické kabely, akumulátory 

 antistatické mazivo pro montáže, demontáže spojovacích šroubů a matic, čepů a třmenů 

Typické vlastnosti 

Vlastnosti Typické hodnoty 

Vzhled  
Sprej – kapalina ve formě aerosolu 
Kanystr - bezbarvá kapalina 

Barva světle jantarová 

Bod tuhnutí  -63°C 

Bod vzplanutí, TCC 59°C 

Kinematická viskozita při 40°C 2,8 mm2/s 

Hustota (kapalina) 0,817 g/cm3 

rozpustnost ve vodě nerozpustný 

VOC 24% hm. 

Síla vrstvy 50 μm 

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci 

Pokyny pro manipulaci a skladování 
Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji 
zapálení a před přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a 
užívání produktu dodržujte pracovně – bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům. 
Pro podrobnější informace si vyžádejte bezpečnostní list produktu 
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 48 měsíců 
Hořlavina:  Hořlavina III. třídy nebezpečnosti (kapalina, balení v kanystru) 
  Hořlavina I. třídy pro aerosolová balení 
Doporučená teplota skladování: max. 40°C 
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