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Om onze potentiële klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen 
zijn, hebben wij dit introductiepakket samengesteld met ons 
productportfolio, zodat u altijd weet welke producten wij kunnen 
leveren. Wij willen uw bedrijf graag ondersteunen en op de volgende 
pagina’s vindt u dan ook een verzameling van onze bestverkopende 
productlijnen binnen de automotive branche. U bent dus goed 
geïnformeerd, voordat u uw eerste bestelling bij ons plaatst.

Wij beschouwen dit als de eerste stap in de verbetering van de relatie 
tussen u en uw potentiële klant en onszelf als fabrikant en leverancier. 
Nu dat u kennis hebt gemaakt met onze Account Manager, kunnen 
wij u via deze weg van de juiste hulpmiddelen en informatie voorzien, 
zodat u kunt beoordelen hoe wij u het beste kunnen helpen.

Hartelijk dank voor uw tijd en aandacht. Wanneer u nog vragen hebt, 
kunt u contact opnemen met uw Account Manager. Hij/zij is u graag 
van dienst.

Met een vriendelijke groet
van alle medewerkers van WD-40

Hallo!

KLIK HIERVOOR ONSVOLLEDIGEASSORTIMENT
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https://wd40.be/wd-40-producten/
https://wd40.be/


Het is geen ‘rocket science’...
maar oorspronkelijk zijn onze producten

wel ontwikkeld voor de ruimtevaart!

“Vandaag de dag wordt WD-40 Multi-Use Product
wereldwijd in meer dan 188 landen verkocht.” 

WD-40 Multi-Use Product 5L WD-40 Multi-Use Product 25LWD-40 Multi-Use Product Trigger
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EEN HISTORIE
VAN BEPROEFDE

PRESTATIES
wd40.be

In 1953 begint de Rocket Chemical Company in San Diego (VS) aan de ontwikkeling van een reeks producten voor corrosie-
bescherming en ontvetters ter ondersteuning van NASA’s betrokkenheid in de ruimtevaartrace. De temperatuur van de koelvloeistof 
zorgde voor condensatie op het oppervlak van de raketten.
Ons technisch team had in totaal 40 pogingen nodig om het beschermmiddel voor vochtverdringing (Water Displacement) te 
ontwikkelen en noemt de uiteindelijke formule WD-40®. De formule is ook vandaag de dag nog steeds siliconenvrij en wordt 
tegenwoordig door technici in de Benelux als multifunctioneel product ingezet.

https://wd40.be/
http://wd40.be
https://wd40.be/multi-use-product/multi-use-product-spray-applicator/
https://wd40.be/multi-use-product/grootverpakking/
https://wd40.be/multi-use-product/multi-use-product-5l/


WD-40 Multi-Use Product
200 ml

WD-40 Multi-Use Product
met Smart Straw 450 ml

WD-40 Flexible
400 ml
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Het gepatenteerde Smart Straw® spuitsysteem geeft onze spuitbus twee functies die buitengewone prestaties en een hoge 
veelzijdigheid bieden en u heeft het voordeel dat u het rietje nooit meer kwijtraakt. Het is een intuïtief ontwerp bestaande uit 
één sproeikop met twee functies: zowel nauwkeurig als ruimtelijk spuiten. Op deze manier kan de spuitbus snel en eenvoudig 
met één hand worden bediend.

https://wd40.be/
 https://wd40.be/multi-use-product/smartstraw/
https://wd40.be/multi-use-product/flexible/
https://wd40.be/multi-use-product/original/
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BEREIKT HET 
ONBEREIKBARE...

FLEXIBEL RIETJE
• verstelbaar en bestendig metaal
• behoudt de vorm waarin deze wordt geplaatst
• lengte 18,5 cm

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• bespaart tijd doordat het gebieden bereikt zonder dat  componenten

en afdekkingen gedemonteerd hoeven te worden
• overdosering en verspilling wordt voorkomen door een precieze toepassing

MULTIFUNCTIONELE SPRAY
• breed (ingeklapt rietje)
• nauwkeurig en verstelbaar (uitgeklapt rietje)
• geleverd met 360°-ventiel

Lees meer

HET UNIEKE
MULTIFUNCTIONELE PRODUCT

MET FLEXIBEL RIETJE

https://wd40.be/
https://wd40.be/multi-use-product/flexible/
https://wd40.nl/multi-use-product/flexible/https://wd40.be/multi-use-product/flexible/


We willen blijven innoveren.

wd40.be

ONZE
OPLOSSINGEN

VOOR
PROFESSIONALS
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WD-40 heeft gezocht naar manieren waarop wij onafhankelijke garages en werkplaatsen verder kunnen ondersteunen bij het 
besparen van tijd en geld. De WD-40 Specialist®  formules zijn oplossingen die maximale prestaties bieden in hun toepassingsgebied. 
Deze formules zijn bedoeld voor professionals en de zwaarste en meest veeleisende werkzaamheden.

SNELWERKENDE
CONTACTSPRAY

HOOGWAARDIGE
SILICONENSPRAY

HOOGWAARDIGE
WIT LITHIUMSPUITVET

SNELWERKENDE
SUPER KRUIPOLIE

Kruipt 3 keer sneller in verroeste delen
Zeer waterbestendig & helder van kleur
Toepasbaar tussen -20°C en 90°C

Droogt snel & laat geen residu achter
Geschikt voor printplaten
Op alcohol basis

Kleurloos & residuvrij
Water-, vuil- & hittebestendig
Toepasbaar tussen -35°C en 200°C

Dikker smeermiddel dat niet uitloopt
Voor verbindingen onder hoge druk
Toepasbaar tussen -18°C en 145°C

https://wd40.be
https://wd40.be
http://wd40.be
https://wd40.be/specialist/hoogwaardige-siliconenspray/
https://wd40.be/specialist/hoogwaardig-wit-lithiumspuitvet/
https://wd40.be/specialist/snelwerkende-contactspray/
https://wd40.nl/specialist/super-kruipolie/
https://wd40.nl/specialist/super-kruipolie/
https://wd40.be/specialist/super-kruipolie/
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HOOGWAARDIGE
SMEERSPRAY MET PTFE

Langdurige smering & bescherming
Geeft geen problemen met schilderen
Toepasbaar tussen -20°C en +100°C

BOOR- & SNIJOLIE
Uitstekende smering door foamlaag
Koelt & beschermt, ook bij hoge draaisnelheden
Voor alle metalen

UNIVERSELE
REINIGINGSSPRAY

REMMEN- &
ONDERDELENREINIGER

Werkt direct bij het aanbrengen
Eenvoudig weg te poetsen of spoelen
Laat geen resten achter

Werkt direct
Laat geen residu achter
Krachtige spray met 360° ventiel

WRIJVINGSVERMINDERENDE
DROOGSMEERSPRAY MET PTFE

Droge filmlaag die geen vuil, stof of olie aantrekt
Verhoogde smering & bescherming 
Toepasbaar tussen -45°C en +260°C

SLOTSPRAY
Dringt snel door en maakt los
Vermindert slijtage & beschermt   
Geschikt voor alle sloten

https://wd40.be
https://wd40.be
https://wd40.be/specialist/hoogwaardige-smeerspray-met-ptfe/
https://wd40.be/specialist/boor-en-snijolie/
https://wd40.be/specialist/snelwerkende-universele-reinigingsspray/
https://wd40.be/specialist/remmenreiniger/
https://wd40.be/specialist/droogsmeerspray-met-ptfe/
https://wd40.be/specialist/slotspray/
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Hoe kunnen wij u helpen? 

Onze producten bieden beproefde prestaties.
Technisch gezien voldoen zij aan de eisen van de

technici die er in de werkplaats dagelijks mee werken. 
Commercieel gezien helpen onze producten u

om uw bedrijf te laten groeien.

Wij willen u graag vanaf het begin terzijde staan.
Dus als u nog vragen hebt, kunt u altijd contact

opnemen met uw Account Manager.
Hij/zij staat u graag te woord.

Wij ondersteunen u graag bij uw bedrijfssucces.

Met een vriendelijke groet
van alle medewerkers van WD-40

https://wd40.be/

