
WD-40® SMART STRAW® två spraylösningar i ett
WD-40®’s kraftfullt penetrerande och smörjande förmåga hjälper vardagliga ting att fungera mjukt och effektivt. Stoppar gnissel, driver ut fukt på metallytor, 
avlägsnar många typer av fläckar som tjära, fett och lim samt lämnar en skyddande film mot korrosion. Penetrerar och frigör fastrostade saker såsom bultar, 
reglage etc. samt frigör och smörjer kärva mekanismer. WD-40®s nya SMART STRAW® är en unik och smart lösning som ger två spraylösningar i ett system. 
Sprayröret är fast monterat vilket gör att det alltid finns till hands när man behöver det.
Bruksanvisning: Skakas väl före användande. Mätta ytan som skall behandlas och låt verka, behöver ej eftertorkas. För maximalt utnyttjande håll burken upprätt 
eller upp och ned, inte liggandes.
SEAB AB, 193 23 Sigtuna, Sverige.  Tel: 08-591 490 90   www.SEAB.se   www.wd40.se 

450 ml

• Smörjer • Driver ut fukt

• Löser rost • Stoppar gnissel

• Rengör och skyddar
 

• Voitelee • Syrjäyttää kosteuden

• Puhdistaa ja suojaa • Irrottaa ruostuneet osat

• Vapauttaa jumiutuneet mekanismit
 

• Fjerner knirken • Fjerner fugtighed

• Renser og beskytter • Løsner rustne dele

• Løsner fastsiddende mekaniske dele

• Smører • Driver ut fuktighet

• Renser og beskytter • Løsner fastrustede deler

• Løsner fåstlaste mekanismer
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WD-40® SMART STRAW® tuhansiin käyttökohteisiin työssä, kotona ja vapaa-aikana
WD-40® on monitoimiaine, jolla on ainutlaatuiset tunkeutumis-ja voiteluominaisuudet. WD-40® varmistaa, että käyttökohteet toimivat pehmeästi ja tehokkaasti. 
WD-40® vie voitelun ahtaisiinkin paikkoihin ja poistaa narinat. Se syrjäyttää kosteuden metallipinnoilta ja muodostaa ruosteelta ja hapettumiselta suojaavan 
kalvon. Se tunkeutuu ja irrottaa ruostuneet osat kuten mutterit, pultit säätimet jne. Se puhdistaa lian, tervan, rasvan ja monet liimat sekä vapauttaa ja voitelee 
jumiutuneet mekanismit. WD-40® SMART STRAW® on uusi, ainutlaatuinen annostelusuutin, jossa pilli on integroitu itse suuttimeen kiinni. Voit annostella ainetta 
helposti kahdella eri tavalla etkä koskaan kadota itse pilliä. Eränumero pakkauksen pohjassa.
Käyttöohjeet: Ravistettava ennen käyttöä. Suihkuta käsiteltävälle alueelle ja anna vaikuttaa. Älä pyyhi. Parhaimman lopputuloksen saat, kun tuotetta suihkutetaan 
purkin ollessa pystyasennossa tai ylösalaisin. Älä suihkuta tuotetta vaakatasossa.
SEAB Finland Oy, Iskoskuja 3, 01600 Vantaa, Finland.  Puh/tel: 0104231520   www.seab.fi   www.wd40.fi 

FI

WD-40® SMART STRAW® Gir to spray-løsninger i ét
WD-40®'s enestående evne til at trænge ind og smører holder dagligdagens redskaber og hjælpemidler smurt og klar til brug. WD-40® stopper knirkelyde, fortrænger 
fugt fra metaloverflader, fjerner mange former for voks, tjære, fedt og klæbemidler og efterlader en rustbeskyttende hinde. WD-40® trænger ind, løsner og smører 
fastgroede og fastrustede dele så som møtrikker og mekaniske dele. WD-40®s nye SMART STRAW® er en unik og smart løsning som gir to sprayløsninger i et system. 
Sprayrøret er fast monteret hvilket gør at det altid findes ved hånden når man behøver det.
Anvisninger: Ryst dåsen grundigt inden brug. Sørg for at mætte området der skal behandles og lad det trænge langsomt ind. Tør det ikke efter. For optimalt resultat, 
spray med dåsen lige opad eller modsat lige nedad; Sprøjt ikke med dåsen på siden. 
WD-40 Company, Larsbjørnsstræde 3, DK-1454 København K, Danmark. Tlf.: +45 3337 7270   Fax: +45 3332 4370   www.wd40.dk

DK

WD-40® SMART STRAW® multispray med to sprayløsninger i ett
WD-40®`s evne til penetrering og effektiv smøring hjelper til å holde våre hverdagslige hjelpemidler i orden. Den stopper knirking, driver ut fuktighet på 
metalloverflater, fjerner vanskelige flekker av voks, tjære, fett og limrester, og etterlater en beskyttende hinne mot rust og korrosjon. Den penetrerer skikkelig og løsner 
fastrustede deler som muttere, bolter, kjeder, wirer etc. og løsner og smører fastlåste mekanismer. Den nye WD-40® Smart Straw® er et unikt og revolusjonerende 
system som gir to sprayløsninger. Sprayrøret er montert fast i systemet, noe som gjør produktet enkelt å bruke, samt at sprayrøret alltid er tilgjengelig på boksen.
Bruksanvisning: Rist boksen før bruk. Påfør rikelig mengde på området som skal behandles, og tillat å trekke inn. Ikke tørk av. For best resultat, spray stående eller 
opp ned; ikke spray med boksen liggende på siden. 
AUTO CARE AS N-2016 Frogner, Norge.  Tlf. 63 86 82 00   www.autocare.no   www.wd40.no
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INNEHÅLLER EJ SILIKON
EI SISÄLLÄ SILIKONIA

SILIKONE FRI
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Art. nr. 747

Art. nr. 47009

Nro WD450

PR Nr. 281253

Fara / Vaara / 
Fare / Fare

 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid 
uppvärmning.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte 
utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte 
över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. 
Undvik att inandas ångor eller sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: 
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer 
över 50 °C. Innehållet / behållaren lämnas till avfallshantering på säkert sätt. Upprepad kontakt kan ge torr hud 
eller hudsprickor. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas. Kolväten, C9-C11, n-alkaner, 
isoalkaner, cykloalkaner, < 2 % aromater
 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä 
kuumennettaessa.
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa 
lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa 
suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Vältä höyryn 
tai suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA 
ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Ota yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Varastoi lukitussa tilassa. Suojaa 
auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille. Toimita sisältö / pakkaus turvallisesti jätehuoltoon. 
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Riittämätön ilmanvaihto voi muodostaa räjähtävän 
höyry-ilma-seoksen. Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, < 2 % aromaatit
 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges 
ved opvarmning.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes 

væk fra varme, varme over�ader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre 
antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af damp 
eller aerosoler. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring 
omgående til en GIFTINFORMATION / læge. Fremkald IKKE opkastning. Ring til GIFTLINJEN / læge i 
tilfælde af ubehag. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, 
som overstiger 50 °C. Indhold / beholder bortskaffes på sikret vis til bortskaffelse. Gentagen kontakt 
kan give tør eller revnet hud. Uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. 
Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, < 2 % aromater
 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: 
Kan eksplodere ved oppvarming.
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme over�ater, gnister, åpen ild og andre 
antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke  spray mot åpen �amme eller annen tennkilde. Må ikke 
punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av damp eller aerosol. Brukes        
bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et 
GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege. IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / 
en lege ved ubehag. Oppbevares innelåst. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer 
høyere enn 50 °C. Innhold / beholder leveres til avfallsbehandling på sikker måte. Gjentatt eksponering 
kan gi tørr eller sprukket hud. Ved utilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger. 
Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2 % aromater
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WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF. 
Tel: +44 (0)1908 555400   Fax: +44 (0)1908 266900  www.wd40.co.uk  0,45l
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Silicone /Acid Free

 Spray • Dusj • Sumuspray Stråle • Spray
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