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 Kan skada spädbarn som ammas. Extremt brandfarlig aerosol. Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för 
barn. Inhämta särskilda instruktioner före användning. 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. 
Inandas inte ångor eller sprej. Undvik kontakt under graviditet och amning. Ät inte, drick inte och 
rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Vid exponering eller misstanke om 
exponering Sök läkarhjälp. 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. Alkaner, C14-17, klorerade
 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
Lue erityisohjeet ennen käyttöä. 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. Älä hengitä höyryä tai aerosolia. Vältä 
kosketusta raskauden ja imetyksen aikana. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia 
käytettäessä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Altistumisen 
tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. 
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. Kloorialkaanit, C14-17
  Kan skade barn som ammes. Ekstremt brannfarlig aerosol. Meget giftig, med 
langtidsvirkning, for liv i vann. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Innhent særskilt instruks før bruk. 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. Ikke 
innånd damp eller aerosol. Unngå kontakt under graviditet og amming. Ikke spis, drikk eller røyk 
ved bruk av produktet. Unngå utslipp til miljøet. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: 
Søk legehjelp. 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. Alkaner, C14-17 klorerte-
  Kan skade børn, der ammes. Yderst brandfarlig aerosol. Meget giftig med langvarige 
virkninger for vandlevende organismer. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt 
for børn. Indhent særlige anvisninger før brug. 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. Indånd ikke damp 
eller aerosoler. Undgå kontakt under graviditet / amning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges 
under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. VED eksponering eller mistanke om 
eksponering: Søg lægehjælp. 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.
Alkaner, C14-17-, chlorchlorerede paraf�ner, C14-17
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BRUKSANVISNING: Skaka burken väl innan användning. Appliceras direkt på området som ska behandlas under arbetsprocessen.              
KÄYTTÖOHJEET: Ravistettava hyvin. Suihkuta suoraan leikkauspinnalle jotka vaativat voitelua.   
BRUKSANVISNING: Rist boksen godt før bruk. Påføres direkte på området som skal behandles under arbeidsprosessen.                 
BRUGSANVISNING: Ryst dåsen godt og sprøjt direkte på de skæreover�ader, der skal smøres.
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Distributed by:

SEAB Finland Oy, Iskoskuja 3, 
01600 Vantaa, Finland.
Puh. 0104231520    www.seab.�    
www.wd40.�
AUTO CARE AS N-2016 Frogner, Norge. 
Tlf. 63 86 82 00    www.autocare.no
www.wd40.no

DK WD-40 Company, Larsbjørnsstræde 3, 
DK-1454 København K, Danmark. 
Tlf.: +45 3337 7270  
Fax: +45 3332 4370  
www.wd40.dk

SEAB AB, 193 23 Sigtuna, Sverige. 
Tel: 08-591 490 90    www.SEAB.se
www.wd40.se
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