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A GAMA – REFERÊNCIAS INICIAIS



LIMPA CORRENTES
O Limpa Correntes WD-40® Specialist® remove de um modo fácil e rápido a sujidade, 
poeira e óleo da corrente. Este produto é compatível com correntes O, X, Z Rings e
a sua potente fórmula remove resíduos e impurezas e seca de um modo rápido.

RECOMENDAÇÃO : Limpar a corrente com o Limpa Correntes WD-40® Specialist®   
Motorbike antes de lubrificar reduz o desgaste, preserva o rendimento da corrente e 
prolonga a sua vida útil.

Remove terra, sujidades, poeiras e óleos.

Recomendado para

Secagem rápida. Não deixa resíduos.

CORRENTE TRANSMISSÃO BRAÇOS OSCILANTES

Preserva o rendimento da corrente.



LIMPA TRAVÕES
Limpa Travões WD-40® Specialist® Motorbike foi concebido para remover rapidamente 
poeiras, sujidades, óleos e líquidos dos sistemas de travões e embraiagem.
A sua fórmula atua  rapidamente e seca em poucos minutos sem deixar resíduos.
Uma limpeza regular ajuda os discos de travões e pastilhas a durar mais tempo.

Elimina óleo, gordura, barro e líquido dos travões.

Recomendado para

Secagem rápida e reduz os ruídos.

DISCOS DE TRA-
VÃO

EMBRAIAGENS 

Prolonga a vida útil dos discos e pastilhas.

PINÇAS DE TRAVÃO



LIMPEZA TOTAL
O Limpeza Total WD-40® Specialist® Motorbike é um produto de limpeza multifacetado 
destinado a remover rapidamente todo o tipo de sujidade acumulada na moto.
A sua fórmula deixa um acabamento perfeito sem danificar.
É seguro para utilizar na pintura, plásticos, borrachas, alumínios, cromados, fibra de
carbono e discos – resumindo para utilizar em toda a moto!

Limpa em poucos minutos, fácil de usar e aplicar.

Recomendado para

Aplicar sobre carenagem, peças e fibra de carbono.

CARENAGEM PEÇAS
FIBRA DE CARBO-
NO

Elimina terra, óleo e sujidades de um modo rápido.



LUBRIFICANTE DE CORRENTES
AMBIENTE SECO

Lubrificante de Correntes WD-40® Specialist® Motorbike proporciona uma lubrificação e 
proteção duradouras para a corrente e é compatível com O, X e Z Rings.
Este produto apresenta uma excelente ação de longa duração e é particularmente       
adequado para ambientes secos.
Seca de um modo rápido e tem excelentes propriedades de aderência à corrente. 

RECOMENDAÇÃO : Limpar a corrente com o Limpa Correntes WD-40® Specialist®

Motorbike antes de lubrificar reduz o desgaste, preserva o rendimento da corrente e
prolonga a sua vida útil.

Indicado para ambientes secos.

Recomendado para

Mantém e preserva o rendimento das corren-
tes.

CORRENTE TRANSMISSÃO O, X, Z RINGS 

Lubrificação de longa duração.



MASSA PARA CORRENTES
AMBIENTE HÚMIDO

A Massa para Correntes WD-40® Specialist® Motorbike proporciona uma eficaz             
lubrificação e proteção duradoura para a corrente e é compatível com O, X, Z Rings.
Este produto apresenta ainda uma excelente proteção contra a corrosão, contendo      
PTFE na sua fórmula. Este produto é particularmente adequado para piso molhado e    
proporciona excelentes propriedades de aderência à corrente.

RECOMENDAÇÃO : Limpar a corrente com o Limpa Correntes WD-40® Specialist®

Motorbike antes de lubrificar reduz o desgaste, preserva o rendimento da corrente e
prolonga a sua vida útil.

Indicado para ambientes húmidos.

Recomendado para

Mantém e preserva o rendimento das corren-
tes.

CORRENTE TRANSMISSÃO O, X, Z RINGS 

Elevada proteção contra a corrosão.



RENOVADOR DE SILICONE
O renovador de Silicone WD-40® Specialist® Motorbike foi concebido para dar um        
acabamento impecável à moto. Este produto é fácil de aplicar e apresenta uma             
fórmula que atua e evapora rapidamente, sem necessidade de polir.

Fácil de usar, renova e abrilhanta a carroçaria da moto.

Recomendado para

Para aplicar em fibras de carbono, pintura e metal.

PINTURA
FIBRA DE CARBO-
NO

METAIS

Previne o ressequir e envelhecimento das borrachas.



CERA E POLIMENTO
A Cera e Polimento WD-40® Specialist® Motorbike deixa a moto com um acabamento   
brilhante.
A fórmula contém cera de carnaúba, uma das ceras mais resistentes naturalmente,      
proporcionando um acabamento protetor de aspeto molhado e brilhante de longa        
duração. Este produto de fácil aplicação é ótimo a repelir água.
Proporciona um acabamento impecável por mais tempo e sem deixar marcas.

Acabamento brilhante, não deixa marcas.

Recomendado para

Para fibra de carbono, cromados e plásticos.

CARENAGEM ALUMÍNIO
FIBRA DE CARBO-
NO

Contém cera de carnaúba.
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