
 

 

 

 

WD-40 Specialist™ - Orodje za vsako opravilo! 

 

 

WD-40 Specialist™ je nova profesionalna linija izdelkov legendarne blagovne znamke WD-40™. 

Izdelki so zasnovani tako, da omogočajo reševanje še posebej zahtevnih opravil. 

Še vedno se lahko zanesete na originalni WD-40™ večnamenski izdelek, z uporabo izdelkov  

WD-40 Specialist™, pa lahko odpravite težave, ki zahtevajo bolj specifične rešitve. 

Problem rešen, delo opravljeno učinkovito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WD-40 Specialist™ Hitro sušeči čistilec kontaktov / stikov; ne 

prevoden za električni tok 400ml 

 

Raztopina čistilca kontaktov razmaščuje, odstranjuje umazanijo in vlago z občutljive elektronike in 

električne opreme. Zelo hitro prodira do težko dostopnih mest, se hitro suši in ne pušča sledi 

ostankov umazanije, vlage… 

Izdelek se lahko uporablja pri električnih napravah in orodjih, kontaktih / stikih, na plastiki in gumi. 

Področja uporabe: 

V elektroniki (vezja), sestavni deli električnih naprav, komandne plošče, tiskalniki, kopirni stroji, 

stikala… 

Navodilo za uporabo: 

Izključite vse vire napajanja in počakajte, da se segrete površine ohladijo. Prepričajte se, da je vsa 

shranjena energija v sistemu potrošena. Pršilko dobro pretresite. Pršilko držite na razdalji od 15cm do 

20cm in neposredno popršite na elektronsko opremo, vezja, da odstranite nečistočo, vlago, ki je 

lahko privedla do prekinitve električnega stika. Površino na kateri uporabljate izdelek nagnite, da 

omogočite odvečni raztopini, da steče z le te. Omogočite, da se površina nanosa popolnoma osuši in 

prezrači pred ponovno priključitvijo na vir napajanja. 

 

 

 

 

 



 

WD-40 Specialist™ Hitro sušeči razmaščevalec 500ml 

 

Ta hitro delujoča raztopina na bazi topila takoj in temeljito odstrani mast, olje, prah in ostalo 

umazanijo. Deluje takoj in jo je enostavno izprati. Zelo učinkovit tudi pri čiščenju kontaktov. 

Izdelek se lahko uporablja na širokem spektru različnih materialov in površin. 

Področja uporabe: 

Stroji, električno orodje, ročno orodje, delovne površine, navtična oprema, v tiskarstvu, vzdrževanje 

voznega parka, industrijska mehanizacija, kmetijska mehanizacija, vzdrževanje koles … 

Navodilo za uporabo: 

Pred uporabo dobro pretresite.  Držite pršilko 15cm do 30cm nad površino, odvisno od velikosti 

površine, ki jo želite doseči in temeljito popršite. Pustite, da raztopina deluje 30 sekund, nato s ščetko 

ali krpo podrgnite in očistite. Odvečno tekočino s površin obrišite. Postopek po potrebi ponovite. Pri 

uporabi na raznih prevlekah, premazih ali gumi, izdelek najprej preizkusite na skritih mestih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WD-40 Specialist™ Teflonsko mazivo 400ml 

 

Suho mazivo proti trenju vsebuje teflon - PTFE (Polytetrafluoroethylene), ki omogoča okrepljeno 

podmazovanje. Na površinah nanosa ostane suha tanka plast bele barve, ki ne privlači umazanije, 

prahu ali olja. Se zelo hitro suši.  

Teflonsko mazivo se odlično obnese ob nanosu na stene kalupov saj preprečuje, da bi se zmes, ki jo 

vlivamo, prilepila na le te. 

Izdelek se lahko uporablja na mestih, kjer prihaja do velikih obremenitev materiala. 

Učinkovit pri temperaturi od -20°C do +250°C. 

Področja uporabe: 

Rezila, svedri, orodje in oprema, vodila oken ali vrat, valjarji, ključavnice in zapahi, tečaji, termoplast, 

eksturzija…  

Navodilo za uporabo: 

Pred uporabo dobro pretresite. Popršite neposredno na površino, ki jo želite podmazati ali zaščititi. 

Posuši se po nekaj sekundah. 

 

 



 

 

WD-40 Specialist™ Prodirajoči sprej; Sprošča zagozdene 

mehanizme, vijake spoje… 400ml 

 

Ta močna in hitro delujoča raztopina zelo hitro prodira in sprošča zagozdene mehanizme, matice, 

zarjavele spoje… Za ta izdelek je značilna visoka vodoodpornost. 

Lahko se uporablja na kovini, aluminiju, gumi, plastiki in večini barv. 

Učinkovit pri temperaturi od -20°C do +90°C. 

Področja uporabe: 

Ključavnice, zapahi, matice, verige, ležaji, zadrge, jermenice, škripci, cevi, gredi, orodje… 

Navodilo za uporabo: 

Pred uporabo dobro pretresite. Želeno površino temeljito popršite in počakajte, da raztopina deluje 

nekaj minut. Po potrebi postopek ponovite. 

 

 



 

 

WD-40 Specialist™ Visoko zmogljivo silikonsko mazivo 

400ml 

 

Visoko zmogljiva formula zagotavlja izvrstno podmazovanje, ne privlači umazanije, je vodoodporna in 

odbija vlago. Preprečuje sprijemanje delov. Ne pušča madežev. Lahko se uporablja pri orodjih oz. 

strojih, ki delujejo pod visokim pritiskom. 

Izdelek se lahko uporablja na kovini, plastiki, lesu in gumi. 

Učinkovit pri temperaturi od -35°C do +200°C. 

Področja uporabe: 

Zapahi, ležaji, ventili, orodje, ključavnice, vodila,vrata, tečaji, vezni členi, dvigala… 

Navodilo za uporabo: 

Pred uporabo dobro pretresite. Popršite neposredno na površino, ki jo želite podmazati ali zaščititi. 

 

 

 



 

 

WD-40 Specialist™ Bela litijeva mast 400ml 

 

Gosta mast omogoča dolgotrajno podmazovanje. Zaradi svoje gostote z mesta nanosa ne bo kapljala 

ali curljala.  

Odlično se obnese na stičiščih kovin, kjer zmanjšuje trenje in s tem omogoča vašemu orodju in 

opremi nemoteno delovanje. 

Izdelek se lahko uporablja na mestih, kjer prihaja do velikih obremenitev materiala. 

Učinkovit pri temperaturi od -18°C do +145°C. 

Področja uporabe: 

Motorna os, ležaji, vitli, bati, zapahi, transporterji, vratna vodila, kabel, razna vodila, vodne črpalke, 

prestavni mehanizmi, zavorni mehanizmi, tečaji, kovinski deli…  

Navodilo za uporabo: 

Pred uporabo dobro pretresite. Popršite neposredno na površino, ki jo želite podmazati ali zaščititi. 

 

 

 

 

 


