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GLASBENI INSTRUMENTI
ANTIKA & ZBIRATELJSTVO

DOM IN OKOLICA
KOPALNICA
Odstranjuje vodne madeže z ogledal
Odstranjuje nalepke z medicinskih stekleničk
Čisti banje iz umetne mase
Odstranjuje vodni kamen iz banje
Varuje tuš baterijo pred rjo
Odstranjuje ostanke rje v banji
Lošči vrata tuš kabine
Pospeši in/ali osvobodi sprožilec za mehanizem straniščne školjke
Čisti usedline v wc kotličku
Odstranjuje zasušene madeže zobne paste
Čisti ostanke klora/vodnega kamna na straniščnem splakovalniku
Pomaga pri čiščenju tuš kabine
Odstranjuje ostanke šamponov in telesnih olj s kopalniških preprog
Odstranjuje umazane usedline iz fug med ploščicami
Pomaga pri odstranjevanju milnih ostankov v kopalnici
Pomaga pri odstranjevanje kalcijevih usedlin na vodnih odtokih
Preprečuje nastanek kondenza na stenah tuš kabine
Pravočasno razpršen preprečuje rošenje ogledal
Podmaže tečaje drsnih vrat tuš kabine
Osvobodi in sproži zataknjen mehanizem električne zobne krtačke
Podmaže elipso električnega prezračevalnika
Preprečuje korozijo na odvodih školjke
Razgradi silikon pri emajliranju banje ali straniščne školjke
Rahlja vijake na sedalu toaletne školjke
Razgrajuje vodni kamen na zamašenih baterijah tuša
Preprečuje cviljenje ob pri odpiranju in zapiranju pretoka vode iz pip
Prepreči neprijetno škripanje nosilcev zaves v kopalnici
Olajša odstranjevanje vseh vrst umazanije/usedlin v straniščnem splakovalniku
Nanesen na že uporabljene britvice podaljša njihovo učinkovito delovanje
Odstranjuje usedline v kadi
Podmaže plovec v straniščnem splakovalniku
Zaščiti celotni mehanizem v splakovalniku pred korozijo
Očisti sluzasto lepljiva stojala za milo
Odstranjuje makeup iz tekača
Podmaže držalo toaletnega papirja
Odstranjuje vse vrste umazanih nanosov z elementov v kopalnici
Odstranjuje mineralno rjaste nanose z vseh vrst pip
SPALNICA
Zaustavi cviljenje velikih ogledal ob premikanju
Čisti okvir postelje
Zaščiti mehanizem in njegovo delovanje pri zložljivih posteljah
Olajša razstavljanje pograd postelje
Zaščiti železne spoje na posteljnih okvirih
Zaščiti razstavljive dele futona
Razpršen po nogah postelje preprečuje plezanje pajkov
Odstranjuje ostanke selotejpa s sten ali pohištva

Zaščiti odpiralne mehanizme pohištva
GARDEROBA
Čisti rezila brivnika za zalizce in brade
Odstranjuje ostanke barv za lase iz brisač
Pravočasno nanesen prepreči zapletanje verižic in ogrlic
Odstranjuje vosek za depilacijo iz tal
Odstranjuje lepilo za lasne vložke
Odstranjuje šminko iz preprog
Odstranjuje rjo iz glavnikov in krtač
Čisti in osvetli diamante
Čisti in ohranja lesk srebrnemu nakitu
Čisti uhane in priponke
Pomaga pri razpletanju zlate verižice
Odstranjuje ostanke samolepilnih lepil
KUHINJA
Preprečuje rjo na pomivalnem stroju
Zaščiti odpiralni mehanizem mikrovalovne pečice
Zaščiti drsno odpiralne mehanizme na kuhinjskih elementih
Odstranjuje zaščitno lepilo z linoleja
Zaščiti receptorje električnega mešalnika
Sprosti zataknjena stikala na električni grelni plošči
Sprosti zataknjen mehanizem električnega mešalnika
Sprosti zamašene dele kavnega mlinčka
Zaščiti razmajana stikala na štedilniku
Zaščiti odpiralni mehanizem pomivalnega stroja
Zaščiti tečaje na vratih hladilnika
Zaščiti mehanizem opekača za sendviče
Zaustavi cviljenje pri odpiranju vrat pečice
Zaščiti predalnik pod pečico
Zaščiti rezila v električnem mešalniku/sekljalniku hrane
Odstrani stopljeno plastiko v opekaču za sendviče
Odstranjuje ostanke/usedline s kuhinjskega pulta
Čisti in varuje antična kuhinjska orodja
Čisti stare pekače za piškote
Odstranjuje usedline iz plastičnih sušilcev posode in pribora
Čisti dno posod in ponev
Varuje in vzdržuje grelne plošče na štedilniku
Čisti zmrzal v hladilniku
Odstranjuje sadne madeže z delovnega pulta
Čisti in varuje pomivalno korito
Odstranjuje in polira rahle praske na delovnem pultu
Odstranjuje umazanijo in rjo iz pekačev
Čisti in varuje gumaste dele na hladilniku
Dodaja sijaj aluminijastim koritom
Preprečuje korozijo na rezilih el. mešalnika v obdobju nerabe
Očisti vok – po pranju
Preprečuje korozijo na glavnem ventilu vodnega dotoka
Očisti in zaščiti ventile na iztočnih pipah
Zaščiti odpiralec konzerv
Odstranjuje ostanke zažgane hrane s štedilnika
Ščiti in ohranja mlinček organskih odpadkov pred rjavenjem
Podmazuje in ščiti odpiralni mehanizem pekača
Razrahlja ročaje iztočnih pip
Čisti in brusi opremo za peko

Odstranjuje ostanke detergenta iz pomivalnega stroja
Čisti zažgane ponve za peko
Odstranjuje mastne oljne madeže s kuhinjskih sten
Odstranjuje zunanje usedline s kavne posode
Odstranjuje časopisno črnilo z mize
Odstranjuje madeže kavnih skodelic
Odstranjuje lepilo s hladilnika
Sprosti zataknjene stare predalčnike
Odstranjuje rjo na železnih nogah miz
BAR
Odstranjuje ostanke oglja iz preprog
Odstranjuje rjo z električnih grelcev
Odstranjuje madeže voščenk z zofe
Odstranjuje kavne madeže iz usnja
Podmazuje in ščiti premične mehanizme na ležalniku
Odstranjuje ostanke pijače iz preprog in blaga
Odstranjuje prstne odtise z ovitkov knjig
UČNI KABINET
Zaščiti držalo študijske svetilke
Očisti in sprosti zataknjeni mehanizem igličnega tiskalnika
Zaustavi škripanje drsnih vrat
Ščiti delovanje ventilatorja v osebnem računalniku
Zaščiti delovanje električnega šilčka
Uporabi polno dozo kot papirnato utež
Odstranjuje madeže z ovitkov knjig
Osvobodi zataknjene tipke na kalkulatorju
Uporaben za konice rjavečih in zamašenih kemičnih svinčnikov
JEDILNICA
Odstranjuje stopljen selotejp z jedilne mize
Odstranjuje barvice in voščenke z mize in podstavkov
Ščiti robove jedilne mize
Odstranjuje pluto in umazanijo z odpiralcev steklenic
OBLAČILA & DODATKI
Varuje vložke za čevlje
Odstranjuje žvečilno gumo s podplatov
Stare usnjene čevlje naredi spet mehke
Ščiti in varuje kavbojske škornje
Odstranjuje madeže s čevljev
Pomaga pri odstranjevanju paste za čevlje z nogavic
Odstranjuje črnilo z modrega džinsa
Odstranjuje madeže petroleja z oblek
Odstranjuje ostanke lepila iz džinsa
Odstranjuje umazanijo in vlago iz žepne ure
Ščiti zadrge na škornjih in drugi obutvi ali obleki
Pomaga pri odpiranju zataknjenih zadrg
Zaščiti kovinske priponke za korzetih
Odstranjuje sol za posipavanje z obutve
Mehča trde usnjene sandale
Odstranjuje umazanijo s sončnih očal

Odstranjuje rahle praske z očal
Pred rjo ščiti bižuterijo
Očisti in zaščiti mehanizem ročne ure
Odstranjuje barvo s čevljev
Odstranjuje ostanke gela za lase z oblek
Odstranjuje zelene travne madeže na športni obutvi
Odstranjuje nalepke s cenami na podplatih
Zaustavi škripanje obutve
Varuje dežnike pred rjo
POHIŠTVO
Odstranjuje rjo z nog stolov
Zaustavi škripanje pohištva
Varuje mehanizem na stolih s prilagodljivo višino
Čisti in varuje navijalni mehanizem antičnih ur
Varuje mehanizem namizne svetilke
Varuje in preprečuje škripanje vrat TV kabineta
OTROCI PRI IGRI
Odstranjuje voščene barvice s sten, tapet in preprog
Odstranjuje voščene barvice z lesenega pohištva
Varuje gibljive dele na igralih
Odstranjuje voščene barvice s plastike in igrač
Odstranjuje žvečilni gumi s tapet
Odstranjuje ostanke voščenk s stekla
Odstranjuje žvečilni gumi z lesenih tal in linoleja
Odstranjuje sledi kotalk na kuhinjskih tleh
Odstranjuje lepilo s preproge
Odstranjuje samolepilne nalepke
Čisti ostanke voščenih barvic s kamna
Varuje drsne mehanizme igrač
Ustavi škripanje stajice za novorojenčka
Odstranjuje žvečilni gumi iz posteljnine
Čisti in varuje avtomobilčke igrače
Odstranjuje madeže z nahrbtnikov
Varuje mehanizem igrač na navijanje
Ščiti spoje in kolesa otroških vozičkov
Odstranjuje ostanke žele bombonov iz preproge
Odstranjuje katran z igrač za plažo
Odstranjuje voščene barvice s keramike
Čisti in varuje avtomobile igračke
Odstranjuje samolepilne nalepke
Odstranjuje žvečilno gumo z avtomobilskih sedežev
HIŠNE ŽIVALI
Čisti odpadlo dlako v mehanizmu drsečih vrat
Varuje in preprečuje škripanje vrat na mačjem stranišču
Preprečuje rjavenje pasjih ovratnic
Preprečuje škripanje usnjenih povodcev
Varuje ščipalec za pasje kremplje
Preprečuje rjo na priboru za striženje dlake
Odstranjuje ostanke pasjih iztrebkov z obutve
Odstranjuje umazanijo in rjo s pasjih značk
Varuje in preprečuje škripanje vrat in igral v kletkah za ptice/hrčke/ipd.
Odstranjuje zasušene usedline iztrebkov v kletkah

NA VRTU
LOPA/DOMAČA DELAVNICA
Čisti in varuje vrtno orodje pred rjo
Preprečuje lepljenje snega na lopato
Čisti in varuje kosilnice pred rjo
Odstranjuje umazanijo z ročnih žag
Varuje rezila žag med skladiščenjem
Varuje mehanizme električnih kosilnic
Varuje podaljške in kable vseh vrst el. orodja za vrt
Varuje iztočne ventile na namakalnem sistemu

POHIŠTVO
Ščiti vijake na lesenem vrtnem pohištvu
Pomaga pri odstranjevanju rjavečih žebljev iz pohištva
VRTNI ŽAR
Varuje žar in opremo za žar pred rjavenjem
DEKORATIVNE STVARI
Preprečuje nastanek usedlin na fontanah
Pred rjo varuje kovinske dele fontane
Varuje plotove in ograje iz žičnega pletiva
Varuje vetrnice pred rjo in umazanijo
RASTLINE
Varuje rastlinjake pred rjavenjem kovinskih delov
Varuje podpornike in nosilce za rastlinje pred rjo
ŽIVALI
Preprečuje rjavenje kovinskih ptičjih krmilnic
Razpršen po zunanjosti koša za smeti varuje pred insekti
Posode za rože varuje pred mačjimi obiskovalci
Varuje ograje pred golobi (sovražijo ta vonj!)
GARAŽA
Ščiti drsne mehanizme na garažnih vratih
Prepreči zamrznitev garažnih vrat med zimo
Čisti plastična garažna vrata
Odstranjuje oljne madeže z rok
SPLOŠNO VZDRŽEVANJE
Čisti in varuje pred rjo kontejnerje za kurilno olje
Preprečuje rjavenje zunanje razsvetljave
Čisti in varuje poštne predalčnike pred umazanijo in rjavenjem
Varuje kljuke in ključavnice na ograji
Varuje nosilce in kovinske sklope na zunanji ograji
Odstranjuje umazanijo in rjo s TV/satelitske antene
Odstranjuje gumo z betona
Preprečuje rjavenje klime
Čisti nerjaveče pepelnike
Odstranjuje umazanijo in rjo z nosilcev zaves
Čisti stole na kolesih
Odstranjuje umazanijo z gumijastih rokavic
Čisti srebrnino

Čisti in pred rjo varuje šivalni pribor
Odstranjuje cigaretne madeže
Čisti in varuje brezskrbno delovanje el. sesalcev
Varuje ključe pred rjavenjem
Varuje gibljive dele likalne deske pred rjo in umazanijo
Odstranjuje vosek z različnih površin
TRANSPORT
AVTOMOBILI
Izjemno uporaben v avtomobilski industriji
Odstranjuje, čisti, naolji in varuje pri vseh delih avtomobila
MOTORJI
Čisti pogonsko verigo motorja
Odstranjuje zažgano olje z izpušnih cevi
Čisti in varuje zavore na motorju
KOLO
Varuje in čisti verigo na kolesu
Varuje in naolji vzmetenje pod sedežem
Varuje okvir koles pred slano razjedo in rjavenjem
Odstranjuje vlago in umazanijo iz zavor
Naolji vzmetenje kolesa
Varuje in čisti zavore
Očisti in podmaže prestavni mehanizem
varuje tlačilko za zračnice
zaščiti ključavnico pred rjavenjem
ŠPORT & PROSTI ČAS
GOLF
Brusi golf palice
Očisti glave golf palic
Varuje in preprečuje rjavenje palic
Varuje zadrgo na torbi za golf
Čisti golf žogice
Pomaga pri odstranjevanju lepilnega traku med obnovo palic
Odstranjuje mrtve insekte z golf karta
Varuje podvozje golf karta
Odstranjuje madeže z golf karta
Čisti sedeže v golf kartu
Preprečuje sušenje golf rokavic
Varuje sklepe na golf vozičku
Ohranja kolesje golf vozička pred rjavenjem
Pomaga pri odstranjevanju rje z golf palic
Varuje preklope teleskopskih golf palic
Omehča trde podplate golf obutve
RIBOLOV
Preprečuje rjavenje trnkov
Varuje teleskopske palice pred rjo in umazanijo
Varuje in sprosti delovanje motorčka na palici
Varuje plovec pred rjo in umazanijo
Varuje 'mušice' pred rjavenjem
Odstranjuje umazanijo in vlago s stojala za palico
Ščiti gibljive dele ribiškega stola

Zaščiti in prepreči škripanje škatel za vabe
Varuje laks vrvico pred zmrzovanjem med ribolovom na ledu
IGRE Z ŽOGO
Varuje rokavice za kriket med skladiščenjem
Odstranjuje umazanijo in gumo s palic za baseball
Odstranjuje sledi žoge z baseball palice
Olajša zapiranje zaščitnega ustnika na baseball čeladi
Odstranjuje umazanijo in sledi gume z različnih vrst žog
Čisti luknje na kroglah za bowling
Varuje zadrgo na torbi za bowling kroglo
Varuje rezilo drsalk pred rjavenjem
Mehča trde drsalke za hokej
Odstranjuje lepilo s hokej palic
Varuje kovinske dele vseh vrst golov pred rjavenjem
Odstranjuje umazanijo in travne madeže z golov
Odstranjuje madeže in sledi gume na športnih copatih
Čisti palice za biljard
Varuje kovinske spoje na mizah za biljard
IGRE Z LOPARJI
Čisti in varuje gumo na loparjih za tenis
Varuje kolesa na premičnih mizah za namizni tenis
Varuje kovinske dele pri mrežah za tenis
Odstranjuje lepilo s kovinskih ročajev za tenis
GIMNASTIKA
Varuje zadrge športnih torb
Olajša instalacijo gumijastih ročajev na telovadni opremi
Varuje pedala sobnega kolesa pred rjavenjem in škripanjem
Zaščiti kovinske dele trampolina pred rjavenjem
Zaustavi škripanje trampolina
Varuje kovinske dele različne gimnastične opreme pred rjavenjem
Olajša premikanje gimnastične opreme
JAHANJE
Čisti in ščiti pred umazanijo sedlo
Čisti in varuje pred rjo kovinske krtače za česanje
Preprečuje zmrzal na kopitih med zimsko ježo
Varuje kopita pred rjavenjem
Odstranjuje umazanijo in žvečilno gumo s kopit
Čisti trimerje za grivo
Odstranjuje vlago in umazanijo pod sedlom
Varuje uzde in povodec pred rjavenjem
VODNI ŠPORTI
Varuje zadrge na plavalni obleki
Odstranjuje vlago s potapljaške opreme
Varuje opremo za deskanje
Odstranjuje vlago z opreme za smučanje na vodi
Odstranjuje nalepke z jadralnih desk
Preprečuje rošenje maske za potapljanje
ZIMSKI ŠPORTI
Čisti in varuje kovinske dele smučarske opreme
Odmrzuje zaledenele patente na smučarskih čevljih

Preprečuje škripanje smučarskih čevljev
ROLKANJE
Varuje kolesa na rolkah
Odstranjuje gumo s podvozja/koles/deske za rolkanje
Mehča trdo usnje novih kotalk
Ohranja rezila drsalk pred rjo
LOV
Odstranjuje umazanijo s puške
Prepreči vlago v puški po čiščenju
Proti korozivno sredstvo in mazivo za magazin streliva
Odstranjuje varovalni lepilni trak s puške
Odstranjuje pepel in kovinske opilke iz cevi puške
Varuje sprožilec in cev puške pred rjavenjem
Varuje puščice pred rjo
Ohranja peresa lokostrelskih puščic nepremočljive
Varuje gibljive mehanizme premičnih tarč
Varuje sprožilec pred zamrzovanjem v ekstremnem zimskem času
Odstranjuje svinec s puške
Varuje razstavljene dele puške med hranjenjem
Varuje kolesni mehanizem sprožilca
Pomaga pri enostavnejšem odstranjevanju puščic iz tarč
Čisti in varuje pasti za lisice
Varuje in čisti pasti za rakune
TEK/HITRA HOJA
Odstranjuje umazanijo s tekaške obutve
Zaustavi škripanje nahrbtnikov
Odstranjuje atletski lepilni trak s komolcev
Očisti startno pištolo
Nanesi na podplate mokrih tekaških čevljev in izsušilo jih bo v trenutkih
Varuje kombinacijske ključavnice na nahrbtnikih
TABORJENJE
Zaščiti zadrge na torbi z opremo za taborjenje
Odstranjuje umazanijo s šotora
Varuje pred umazanijo in usedlinami na prenosnih kuhalnikih
Očisti zamašene plinske bombice.
Varuje pred umazanijo prenosno svetilko
Sprosti zadrgo na spalni vreči
Varuje opremo za taborjenje pred rjavenjem
Olajša sestavljanje in razstavljanje aluminijastih podpornih palic pri šotoru
Varuje patent za švicarski žepni nožiček
Varuje kovinsko ogrodje razstavljive opreme za kampiranje
Zrahlja trde zložljive stole/ležalnike
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
Čisti in varuje zaklepni mehanizem prikolice
Čisti udrtine in umazanijo z ročajev na kovčkih
Razpihuje pesek iz zložljivih delov stolov in šotora
Zrahlja pasove na potovalki
Naolji ventilatorje

Podmaže zaklepe prtljage
Naolji raztegljiva držala na prtljagi
Lošči morske školjke
Preprečuje rjavenje v bazenu
Naolji zračno tlačilko
Podmaže zadrge na potovalkah
Naolji ključavnice na številke
HOBIJI
Varuje vlakce modelčke pred rjavenjem
Čisti in podmaže vse vrste sestavljivih modelov za avtomobilov, letal, vlakcev, ipd.
Naolji menjalnika gokarta
Preprečuje rjavenje stojal
Varuje električne kontakte na tračnicah za modele vlakcev
Razprši po kovinskih delih ročnega nogometa
Čisti ventilatorje
Čisti električne kontakte na dirkalnih avtomobilčkih
Naolji zataknjene dele starinskih dia ali 8mm film projektorjev
Podmaže igle na pletilnem stroju
Naolji pogon šivalnega stroja
GLASBENI INSTRUMENTI
Čisti notna stojala/za glasbila
Naolji in varuje klavir/piano
Čisti tipke klaviatur
Varuje stojala in čisti ogrodje bobnov
Naolji gumbe na ojačevalcih
Čisti strune za kitaro
Odstranjuje nalepke s kovčkov za kitaro
Odmaši tipke na trobilih
ANTIKA & ZBIRATELJSTVO
Pomaga prenoviti antični kavni mlinček
Odstranjuje lepilo in vosek z antičnih steklenic
Varuje antične igrače
Čisti in varuje starinsko orožje
Čisti stare kovance
Čisti in varuje mehanizem v glasbenih skrinjicah

OPOZORILO
Vsestransko uporabnost pršila WD40, ki je predstavljena v tem besedilu, so družbi WD40 Company
Ltd. posredovali končni uporabniki izdelka, zatorej ne predstavlja priporočil ali nasvetov družbe. WD
40 Company Ltd. prav tako ni testirala vseh omenjenih načinov uporabe  potrošnikom prepuščamo
končno presojo kdaj, kje in kako uporabiti pršilo. Zmeraj sledite navodilom in upoštevajte vsa opozorila
na embalaži.

