WD40 - Um verdadeiro milagre

Num domingo de manhã, alguém havia pichado as laterais da pick-up de um vizinho com tinta
vermelha.

Ele ficou mais irritado ainda por ser domingo e nada poder fazer até segunda-feira, visto que
estava tudo fechado.

Um outro vizinho apareceu e disse para pegar o WD-40 e limpar aquilo.

O produto removeu a tinta de maneira incrível, sem danificar a pintura do carro.

O produto se originou da pesquisa por um protetor contra ferrugem e desengraxante para
proteger peças de mísseis.

O WD-40 foi criado em 1953 por três técnicos da San Diego Rocket Chemical Company.

O nome vem do projeto, que tinha por objetivo desenvolver um composto para repelir água
(Water displacement).

Eles tiveram sucesso com a quadragésima fórmula, portanto WD-40.

A Corvair Company adquiriu o composto a granel para proteger os componentes dos mísseis
Atlas.

Ken East (um dos fundadores) disse que não há nada no WD-40 que seja prejudicial às
pessoas.
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Quando você for ler a parte sobre portas de box de banheiro, experimente. É a primeira coisa
que funcionou para remover manchas do box. Se o seu for de plástico, funciona do mesmo
jeito como vidro.

É um milagre! Tente no fogão... Vai brilhar como nunca. Você vai ficar maravilhado.

Seguem alguns usos:

01) Protege prata de ficar preta.

02) Remove piche e asfalto da pintura do carro.

03) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.

04) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado,

sem deixá-lo escorregadio.

05) Repele moscas de vacas.

06) Limpa e restaura quadros-negros.

07) Remove manchas de batom.
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08) Desengripa zíperes.

09) Desembaraça correntes e bijuterias.

10) Remove manchas de pias de inox.

11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.

12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.

13) Remove manchas de tomate das roupas.

14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.

15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.

16) Mantém tesouras em bom funcionamento.

17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em casa.

18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é
fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a serem retiradas.
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19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem removidos logo. Use WD-40!

20) Serve para lubrificar escorregadores no playground para se escorregar mais rápido.

21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama.

22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.

23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.

24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.

25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem como parachoques
plásticos.

26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.

27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.

28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.

29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.

30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
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31) Remove gordura de fornos.

32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.

33) Lubrifica próteses.

34) É repelente de pombos (eles odeiam o cheiro).

35) Remove restos de duct tape.

36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de artrite. (?)

37) Uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro.

38) Uso favorito em Nova York : WD-40 protege a Estátua da Liberdade do tempo.

39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai pegar um bem
grande. Muito mais barato que os produtos feitos para esse fim.

40) Use para picadas de formiga.Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar.

41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredes. Aplique no local e limpe com um
pano.
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42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave
novamente.

43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor está molhado, aplique WD-40 na tampa do
distribuidor e o carro deve funcionar.

P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe.

Mantenha sempre uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom para queimaduras.
Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz.

E a maioria das pessoas usam apenas para tirar ferrugem e rangido das portas, PODE?
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