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CAMIÕES
CARAVANAS E REBOQUES
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FESTAS DE NATAL
EQUIPAMENTO PARA DEFICIENTES
GERAL
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Lista dos 2.000 usos

1. NO LAR

CASA DE BANHO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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16.
17.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Elimina as manchas de água dos espelhos
Elimina as etiquetas das caixas de medicamentos
Renova as banheiras de fibra de vidro
Elimina o calcário das banheiras
Protege o chuveiro de mão contra a oxidação
Elimina as manchas de óxido da banheira
Dá brilho às divisórias do chuveiro
Penetra na válvula e desencrava a peça de fecho da cisterna da sanita
Elimina a sujidade da interior da sanita
Elimina as manchas secas da pasta de dentes
Elimina as manchas de calcário do interior da sanita
Ajuda a eliminar os chuveiros
Elimina os resíduos rebeldes de champô e óleos corporais dos tapetes da casa de
banho
Elimina a sujidade da argamassa do chão da casa de banho
Ajuda a eliminar os restos de sabão dos produtos de limpeza da casa de banho
Ajuda a eliminar os depósitos de calcário do ralo da banheira
Protege as juntas de cimento do chuveiro exterior contra a formação de bolor
Elimina a cera endurecida dos chuveiros de fibra de vidro
Pulveriza-se no espelho da casa de banho para que não fica embaciado
Lubrifica os rolos da porta do chuveiro
Faz com que a humidade depositada no rolamento passe para o resguardo do
duche
Aplica-se na fechadura do armário dos medicamentos para que não se encrave
Lubrifica o mecanismo de conexão do puxador da cisterna da sanita
Pulveriza-se nos resguardos para que não se oxidem
Penetra e liberta o mecanismo encravado do cabo da escova de dentes eléctrica
Lubrifica as aspas dos ventiladores da casa de banho
Previne a corrosão das válvulas por baixo da sanita
Desfaz a silicone que cobre a sanita ou a banheira
Elimina a cera endurecida das banheiras de fibra de vidro
Desaperta os parafusos da tampa da sanita
Penetra e desaperta os parafusos emperrados das pegas da banheira
Ajuda a desapertar os parafusos oxidados da tampa da sanita
Desencrava o chuveiro portátil
Suprime o ranger das pegas da banheira
Suprime o ranger das argolas ruidosas da cortina da casa de banho
Facilita a extracção dos acessórios dourados da cisterna
Pulveriza-se sobre as lâminas de barbear descartáveis para que durem mais
tempo
Elimina as manchas da banheira
Retira a sujidade do sifão da cisterna
Lubrifica a válvula do flutuador da sanita
Renova e protege a fechadura do armário dos medicamentos
Protege a maquinaria interior da sanita contra a corrosão
Elimina os restos de sabão das saboneteiras
Elimina as manchas de maquilhagem do tapete
Retira as manchas de tinta do pêlo das toalhas
Aplica-se na fechadura do armário dos medicamentos para que não encrave
Lubrifica o suporte para os rolos de papel higiénico
Elimina as manchas de cobre das linhas de flutuação das peças
Elimina o óxido e o mineral acumulados nas torneiras

QUARTO DE DORMIR
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Elimina os ruídos dos espelhos giratórios de corpo inteiro
Renova o bastidor da cama
Lubrifica os mecanismos retrácteis dos sofás-cama
Facilita a separação dos beliches
Lubrifica as ensamblagens metálicas do bastidor da cama
Lubrifica as ensamblagens móveis do sofá-cama
Pulveriza-se nos pés da cama para que as aranhas não subam
Elimina as marcas dos posters da parede
Lubrifica as dobradiças das portas dos armários

QUARTO DE VESTIR
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.

Lubrifica o espelho do tocador giratório
Renova as lâminas para aparar o bigode
Elimina as manchas de tinta das toalhas
Evita que os brincos se agarrem aos fechos dos colares
Lubrifica as lâminas da máquina de cortar o cabelo
Lubrifica as dobradiças dos espelhos compact
Elimina a cera depilatória do chão
Elimina a cola das extensões do cabelo
Elimina o bâton do tapete
Elimina o óxido do frisador de cabelo
Elimina a cera depilatória rebelde que fica colada
Dá brilho aos diamantes
Dá brilho às jóias de prata
Elimina a humidade das partes articuláveis das caixas de jóias eléctricas depois
da lavagem
Renova os ganchos de cabelo
Desenrosca os fios de ouro
Elimina o resíduo deixado pela fita adesiva da peruca
Lubrifica o eixo do limpador giratório de sapatos

COZINHA
77.
78.
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89.
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92.
93.
94.
95.
96.
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112.
113.
114.
115.
116.
117.

Evita a formação de óxido nas máquinas de lavar
Lubrifica a porta do forno microondas
Lubrifica as calhas das gavetas da cozinha
Lubrifica as engrenagens da máquina de fazer gelo
Elimina a capa compacta residual do linóleo
Lubrifica as batedeiras eléctricas
Liberta os botões encravados do forno eléctrico
Liberta o botão de arranque encravado das batedeiras
Liberta as partes bloqueadas do moinho de café eléctrico
Lubrifica os manípulos ruidosos da cozinha
Lubrifica as portas das máquinas de lavar
Lubrifica as dobradiças da porta do frigorífico
Lubrifica as dobradiças das torradeiras
Suprime o ruído da porta do forno
Lubrifica a caixa de armazenamento da parte inferior do forno
Lubrifica a manivela da máquina de fazer gelados
Lubrifica as ensambladuras das lâminas das liquidificadoras
Retira o plástico derretido do forno para torrar
Elimina as manchas de chá da bancada
Renova e protege as ferragens das cozinhas antigas
Elimina as formas que ficaram com massa agarrada
Elimina a sujidade dos ralos de plástico do lava-loiças
Lubrifica o lava-loiças com a boca pulverizadora manual
Renova a base das panelas e das caçarolas
Permite a manutenção preventiva dos fogões de cozinha
Elimina o bolor da junta do frigorífico
Elimina as manchas deixadas pelos morangos na bancada
Renova e protege a tampa da máquina de lavar loiça
Pule os riscos da bancada
Elimina os salpicos das superfícies revestidas
Elimina o óxido das caixas de bolachas
Elimina os resíduos resinosos da bandeja onde se deposita o cotão da máquina
de secar
Lubrifica as portas do congelador
Dá brilho aos lava-loiças de alumínio
Previne a formação de óxido nas lâminas da liquidificadora durante o seu
armazenamento
Pulverize sobre os cestos de papéis de forma a que a sujidade não se pegue
Elimina os ingredientes que ficam aderidos à base das formas de pastelaria
Elimina os salpicos de gordura da cozinha
Renova os recipientes da cozinha ~ após lavagem
Previne o óxido da válvula de fecho do contador da água
Lubrifica a alavanca dos cestos de papéis de pedal
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156.

Lubrifica o braço distribuidor de água da máquina de lavar loiça
Lubrifica os abre-latas
Evita que os resíduos fiquem expostos à oxidação
Lubrifica os reguladores de temperatura encravados dos frigoríficos
Elimina a comida agarrada quer no frigorífico como à volta do mesmo
Lubrifica a grelha da torradeira
Lubrifica as rodas da grelha da máquina de lavar loiça
Lubrifica a pega da porta do forno
Desaperta as partes oxidadas do sino que avisa para as refeições das antigas
granjas
Evita o aproveitamento do lixo após longos períodos de exposição
Desaperta as cabeças das porcas
Previne o óxido e a descoloração das tampas dos frascos de fruta e de verdura
em conserva
Evita que a junta da porta do frigorífico fique pegadiça
Lubrifica as rodas do forno
Elimina os resíduos secos das rodas do triturador de cozinha
Lubrifica as prateleiras giratórias das especiarias
Renova as lâminas das facas
Renova e dá brilho às tesouras
Despega os alimentos cozinhados no fogão
Lubrifica as lâminas extraíveis do triturador de lixo
Dá brilho às superfícies e aos aparelhos de aço inoxidável
Elimina as manchas de detergente da máquina de lavar loiça
Ajuda a eliminar os depósitos minerais amontoados na grelha do congelador
Renova as frigideiras enegrecidas ~ após lavagem
Renova as caçarolas queimadas
Elimina a gordura dos fornilhos
Elimina as manchas oleosas das paredes da cozinha
Lubrifica a pega do cortador de tomate
Elimina a humidade da base das cafeteiras com fissuras
Pulverize no lava-loiças de aço inoxidável para que este fique a brilhar
Elimina a tinta dos jornais da superfície das mesas
Elimina as manchas das chávenas de café
Elimina a cola do frigorífico
Elimina a sujidade da base dos copos (após a lavagem com detergente e água)
Desbloqueia a velha grelha de gavetão quando se encrava
Suprime o ranger do triturador de lixo
Elimina o óxido dos pés metálicos das mesas
Lubrifica as rodas da mesa móvel para fazer pizas
Lubrifica as juntas das bases das batedeiras

SALÃO
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Elimina a fuligem do tapete da carpete
Elimina o óxido das panelas bojudas de cozinha
Elimina os riscos dos lápis de cor dos sofás
Elimina as manchas de café dos sofás de pele
Lubrifica as calhas das cadeiras reclináveis
Elimina as manchas dos refrescos dos tapetes e dos tecidos
Elimina as marcas dos dedos do papel acetinado e das capas dos livros

ESTÚDIO
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Pulveriza-se no braço do candeeiro para que este gire mais facilmente
Eliminaa a boca de injecção de tinta obstruída
Suprime o ruído do estojo deslizante do teclado
Lubrifica os afia lápis eléctricos
Use a lata como um bonito pisa-papéis
Lubrifica os botões encravados das máquinas de calcular
Elimina a sujidade das capas dos livros
Use a lata como um suporte de livros
Penetra e desencrava os botões dos telefones
Lubrifica os elementos de encadernação dos blocos de apontamentos
Pulverize um pouco sobre a ponta das esferográficas para eliminar os resíduos de
tinta
175. Lubrifica as ventoinhas dos PCS
176. Lubrifica as dobradiças dos arquivadores metálicos

SALA DE JANTAR
177.
178.
179.
180.

Elimina a fita gomada derretida da mesa da sala de jantar
Elimina os riscos dos lápis de cor da toalha de mesa
Lubrifica os parafusos de rosca
Lubrifica as abas das mesas

ROUPA E ACESSÓRIOS

181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Lubrifica as fivelas dos sapatos
Pulverize sobre os sapatos velhos de pele e ficarão novamente suaves e flexíveis
Elimina a pastilha elástica da sola dos sapatos
Renova e protege as botas de ganga
Elimina as manchas dos sapatos
Elimina a tinta das calças de ganga
Elimina as manchas de petróleo da roupa
Elimina os riscos dos lápis de cor dos sapatos
Elimina as manchas de tomate da roupa
Ajuda a eliminar as manchas de betume dos sapatos
Retira os resíduos de cola das calças de ganga
Renova e protege os cordões
Retira a humidade dos relógios de bolso
Desencrava os fechos das pulseiras
Evita que os sapatos de tacão se estraguem
Lubrifica as chumaceiras das botas
Dá brilho aos ténis de vinilo
Pulverize na correia do relógio para que a mesma não arranque os pêlos do braço
Lubrifica os botões de metal dos corpetes
Lubrifica as dobradiças dos óculos
Elimina a lama dos sapatos
Elimina o gelo impregnado com sal da sola das botas Doctor Marten's
Renova e protege as fivelas das botas
Elimina a cera dos sapatos
Elimina os resíduos pegajosos da roupa
Suaviza as sandálias de pele dura
Elimina as etiquetas autocolantes dos óculos de sol
Renova as jóias oxidadas
Pulverize sobre o mecanismo do relógio para que o mesmo volte a funcionar
Renova as armações metálicas dos óculos
Elimina a pintura dos sapatos
Elimina a gordura da roupa
Elimina as manchas de gordura dos ténis
Elimina a etiqueta autocolante do preço da sola dos sapatos
Suprime o ranger dos sapatos
Lubrifica os guarda-chuvas oxidados
Ajuda a consertar os relógios
Acaba com a rigidez das luvas de pele secas

MOBILIÁRIO

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

Elimina o óxido dos pés das cadeiras
Evita que as cadeiras de vime façam ruído
Penetra e desaperta as manivelas pegajosas das cadeiras ajustáveis
Lubrifica os pés giratórios das cadeiras de balanço
Lubrifica as rodinhas das secretárias antigas
Acaba com o ranger das cadeiras giratórias de metal
Renova e protege os cabos do relógio do avô
Lubrifica as rodas dos tocadores giratórios
Lubrifica os botões das pantalhas e dos candeeiros
Lubrifica os relógios do avô
Encobre os pequenos riscos de carpintaria
Elimina as manchas de tinta da pele
Lubrifica as dobradiças das portas do móvel da televisão

232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

Pulverize sobre o tubo do aspirador para uma fácil montagem e desmontagem
Elimina o óxido dos aspiradores
Ajuda a desenredar os fios dos aspiradores
Ajuda a encobrir os riscos originados pelos pratos de vidro
Ajuda a eliminar a fuligem das velas dos recipientes de vidro
Lubrifica as rodas dos aspiradores
Renova as bandejas de aço inoxidável
Renova e protege as chaleiras de cobre
Dá brilho às folhas das plantas artificiais
Renova os tabuleiros
Renova e protege a parte inferior das frigideiras de aço fundido
Elimina a fuligem das velas
Renova os anéis banhados a ouro
Evita a oxidação das agulhas de coser
Elimina o óxido dos varões das cortinas
Lubrifica as partes dobráveis da tábua de passar a ferro
Renova e dá brilho aos candeeiros dourados e metálicos
Evita que a prata oscureça
Renova os objectos de metal
Ajuda a eliminar a ferrugem das partes metálicas das prateleiras
Camufla os riscos no mármore
Lubrifica o conjunto de peças dos aspiradores
Elimina as marcas deixadas pelos recostos das costas das cadeiras nas paredes
Pulverize sobre a prata que não é utilizada para que esta não fique com uma cor
preta
Renova as rodas das cadeiras
Elimina a pastilha elástica dos revestimentos de alumínio
Elimina a cera das superfícies de vinilo
Humidifica e protege os objectos de marfim e osso
Lubrifica a escova giratória do aspirador
Dá brilho e protege os candelabros de latão
Elimina a sujidade das luvas de borracha
Elimina o óxido das tábuas de passar a vapor
Elimina as marcas deixadas pelos cabides nas paredes dos armários
Lubrifica as juntas das rodas do aspirador e das aspas da batedeira
Encobre os riscos das baldosas de cerâmica
Elimina o pó das flores artificiais
Elimina o resíduo de goma da base da tábua
Renova o corpo do aspirador
Renova a base da tábua
Dá brilho aos acessórios de nácar
Lubrifica as partes articuláveis do motor do aspirador
Elimina as etiquetas autocolantes do vidro
Ajuda a eliminar a sujidade da cozinha e a ferrugem das peças metálicas dos
móveis
Renova as bandejas de prata
Elimina os veios da fórmica
Ajuda a desmontar os lustres
Elimina a sujidade acumulada nos manípulos das portas
Lubrifica os varões das cortinas para que as mesmas deslizem melhor
Lubrifica as dobradiças das cigarreiras
Lubrifica as dobradiças do suporte de pratos
Elimina os riscos dos lápis de cor da máquina de secar roupa (assegure-se de que
a máquina encontra-se desligada)
Pulverize sobre as linhas de coser para que não se partam
Elimina as etiquetas autocolantes das máquinas de coser
Lubrifica as rodinhas dos aspiradores
Elimina as manchas de fumo
Lubrifica o estendal
Desaperta o tubo de posição para húmido e seco do aspirador
Lubrifica as rodinhas do balde da esfregona
Elimina a correia fundida do aspirador de tapetes

TAREFAS DOMÉSTICAS

Lista de los 2.000 usos

ENTRETENIMENTO EM CASA
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.

Elimina os parasitas dos botões de volume e de sintonização
Renova e protege a antena da televisão
Ajuda a eliminar o óxido da parte exterior metálica das colunas
Renova e lubrifica as molduras de borracha das colunas de estéreo
Evita que as cassetes de vídeo fiquem coladas aos reprodutores de vídeo
Pulverize nas cassetes de vídeo para retirar as etiquetas e assim poderá colocar
uma nova etiqueta
Lubrifica as chumaceiras das rodas da mesa da televisão
Ajuda a separar a camada dual de projecção do ecrã da televisão de forma a que
o ecrã exterior possa ser substituído sem danificar o ecrã interior
Desaperta as teclas encravadas do comando da televisão
Lubrifica o mecanismo da plataforma giratória da televisão
Suprime os ruídos da base das colunas
Desaperta os eixos do prato do gira discos
Elimina os autocolantes das capas dos CDS
Renova os comandos à distância
Elimina os riscos dos lápis de cor do ecrã da televisão
Pulverize os fusíveis de forma a evitar conexões mal feitas
Evita que as conexões das colunas fiquem arqueadas quando forem conectadas a
um amplificador estéreo
Lubrifica os mecanismos de sintonização dos equalizadores gráficos
Renova os CDS com marcas
Elimina os resíduos de fita autocolante do cabo áudio/vídeo

REVESTIMENTO PARA PAVIMENTOS

311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.

Elimina as marcas de riscos das baldosas de cerâmica
Elimina as manchas de café das baldosas
Elimina as marcas deixadas no chão devido aos pés das cadeiras
Elimina os riscos pretos dos pavimentos de madeira nobre
Elimina as manchas de óxido após a lavagem do pavimento
Elimina os depósitos pegajosos do linóleo
Elimina os riscos dos lápis de olhos das baldosas
Elimina as marcas pretas dos sapatos do chão
Elimina as manchas do rotulador do chão
Elimina as manchas de óxido das baldosas
Camufla os riscos do linóleo
Elimina o esmalte de unhas dos pavimentos de madeira nobre
Elimina os autocolantes das baldosas de um chão novo sem estar encerado
Elimina a massa das juntas das baldosas
Elimina o carvão das marcas deixadas por obejectos queimados sobre as
baldosas
326. Elimina a pastilha elástica do chão

PORTAS E JANELAS
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.

Elimina a calha da porta do quintal
Protege a porta do quintal dos efeitos causados pelo sol
Lubrifica a guia da cadeira de balanço do alpendre
Elimina a humidade da chapa do umbral da porta
Elimina a sujidade das fechaduras das portas
Elimina a humidade das fechaduras exteriores
Lubrifica as peças deslizantes das portas das cristaleiras
Lubrifica a fechadura hidráulica da porta do pátio
Lubrifica o fecho da porta da cristaleira
Lubrifica o isolamento de borracha das anteportas
Penetra nas maçanetas das portas encravadas de forma a que sejam
manuseadas suavemente
Desbloqueia a fechadura da porta do quintal
Acaba com o ranger da porta do quintal
Ajuda a limpar a areia das calhas da porta do quintal
Renova as maçanetas das portas que ficaram enferrujadas
Faz com que as fechaduras com parafusos funcionem melhor
Acaba com a oxidação das molduras das janelas de alumínio

344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.

Penetra e desaperta a alavanca de bloqueio das janelas
Lubrifica as janelas de estilo antigo de dupla moldura
Lubrifica os braços dos toldos das janelas
Desaperta o braço da manivela das janelas
Elimina a sujidade do parapeito de mármore das janelas
Protege as juntas dos guarda-ventos
Elimina a pastilha elástica da moldura da porta
Lubrifica as dobradiças de plástico/metal da abertura da janela
Elimina a sujidade do parapeito
Elimina a massa da janela
Elimina o revestimento de cobertura acrílico azul das janelas acrílicas
Usar a lata para manter as portas e as janelas abertas
Lubrifica os estores de três folhas quando ficam encravados

GERAL

357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.

Ajuda a tirar as chaves partidas das fechaduras
Elimina as manchas de óleo do nylon
Elimina o batôn dos tecidos
Elimina as manchas do sumo
Elimina a tinta do vinilo
Elimina a sensação pegajosa da pele
Mantém as campainhas metálicas sem oxidação
Renova os componentes dos queimadores de óleo
Elimina os depósitos de calcário do desumidificador
Renova as conexões da bateria do telemóvel
Renova os telemóveis
Lubrifica o pêndulo dos relógios de cuco antigos
Penetra no pedal emperrado da máquina de coser
Lubrifica e protege as lâminas do ar condicionado
Desencrava os botões de intercomunicação do sistema de segurança do
apartamento
Desencrava as dobradiças oxidadas da caixa de alarme de incêndios
Lubrifica as escadas corrediças das águas-furtadas
Lubrifica as condutas de ventilação turbo das águas-furtadas quando são movidas
pelo vento
Pulverize nos porta-velas antes de acender as velas para que a cera deslize
melhor
Ajuda a prevenir a oxidação da caixa para chaves com fechadura e da caixa com
sistema de segurança
Elimina a tira de celofane mais antiga
Elimina os autocolantes dos cartões de crédito
Elimina os riscos dos objectos de vidro
Pulverize nas bases dos frascos para guardar produtos para que as mesmas não
fiquem coladas às prateleiras
Ajuda a lubrificar e retirar as tampas dos frascos que se encontram emperradas
Elimina a gordura e o alcatrão da tapeçaria
Usar no condensador do frigorífico para evitar que o mesmo se queime ou
encrave
Pulverize sobre as partes metálicas das molduras de fotografias para que
encaixem melhor
Pulverize sobre os objectos de cristal que estão colados de forma a separá-los
sem quebrá-los
Elimina a pintura da grande maioria dos objectos
Renova o cabo da lupa
Evita a oxidação das chaves

BRICOLAGE

389.
390.
391.
392.
393.
394.

Renova as serras oxidadas
Evita que a pérgula da mesa de serrar fique pegajosa
Lubrifica as calhas da mesa de serrar
Pulverize sobre os cinzéis para que os mesmos cortem de forma suave
Previne a oxidação das serras de mão
Previne a oxidação dos parafusos

395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.

Evita que as ferramentas metálicas fiquem cobertas de chumbo ou zinco
Pulverize na mesa de trabalho de forma a que esta não fique pegajosa
Lubrifica as rodinhas da base das ferramentas eléctricas
Lubrifica o torno
Previne a corrosão das peças guardadas do berbequim
Renova as lâminas articuladas e fixas antes e depois de afiá-las
Retira o óleo das pedras
Ajuda a unir as estantes de plástico para que a desmontagem seja mais fácil
Lubrifica as caixas pegajosas
Elimina a sujidade quando se troca os anéis antigos
Elimina a tinta das baldosas
Elimina a humidade da instalação eléctrica da casa
Despega as válvulas pintadas do radiador
Lubrifica os cintos
Desencrava os interruptores
Ajuda a restaurar as serpentinas enferrujadas utilizadas nas canalizações
Desaperta o varão da cortina
Envolve as maçanetas das portas antes de pintá-las de forma a que pintura não
se pegue
Elimina o cimento plástico das ferramentas
Lubrifica os rolamentos das dobradiças das portas de vaivém
Lubrifica os cabides giratórios
Elimina a gordura dos lápis das baldosas de cerâmica
Elimina a tinta das janelas
Lubrifica a roda giratória das persianas verticais
Elimina o cimento cola
Lubrifica previamente a rosca dos parafusos de madeira
Elimina o cimento no metal
Ajuda a eliminar as peças resistentes do revestimento acolchoado debaixo das
carpetes
Elimina a cola das panelas
Elimina a areia das juntas da porta
Protege as ferramentas contra a corrosão
Elimina a boquilha da lata de spray de tinta
Lubrifica as dobradiças da caixa de fusíveis
Evita que a tinta fique pegada aos pincéis
Evita que as cavilhas de contacto se partam e facilita a mudança dos tubos
fluorescentes
Renova e protege as mordaças do porta-brocas do berbequim eléctrico
Lubrifica os parafusos oxidados
Pulveriza-se na mangueira de borracha para que possa ser cortada mais
facilmente
Lubrifica as uniões dos cavaletes dobráveis
Passar o produto pelas lâminas pesadas para que cortem mais facilmente
Lubrifica os parafusos de madeira para uma fácil instalação
Lubrifica as juntas encravadas
Penetra para ajudar a abrir a tampa da lata de tinta emperrada
Pulveriza-se sobre os moldes metálicos antes de pintá-los para que a tinta seca
seja retirada facilmente
Elimina o esmalte líquido das mãos
Usar como isolante entre uma superfície e um elemento de selagem
Pulverize sobre a tinta antes de usá-la para que se possa remover com mais
facilidade
Elimina os restos de madeira da escada de mão metálica
Protege as tomadas eléctricas contra a ferrugem
Pulverize sobre o pincel, após a sua utilização, para retirar facilmente a tinta
Evita que o gatilho do revólver para a cola fique encravado
Pulverize sobre os tijolos e na argamassa para devolver-lhes a cor original
Desaperta as porcas e os parafusos oxidados
Lubrifica a alavanca da espátula da máquina de barbear
Evita que a tinta fique aderida ao vidro
Elimina o betume das ferramentas
Dissolve a massa incrustada

Lista de los 2.000 usos

452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.

Elimina os restos que ficam após a utilização do torno
Lubrifica as dobradiças do piano
Lubrifica a folha da serra de ângulos
Desaperta os mecanismos de fechar das escadas de mão
Ajuda a evitar a oxidação das cabeças dos parafusos expostas ao ar livre
Pulverize na caixa de pregos para que estes se mantenham sem óxido
Lubrifica as pistolas de pregos
Lubrifica os mecanismos da rebitadora
Desencrava os fragmentos de estanho
Lubrifica as grampeadoras
Facilita o encaixe de mecanismos complexos
Elimina o óxido dos arquivadores
Elimina os depósitos de areia acumulados nos cinturões
Elimina o pó da serra das ferramentas para madeira
Retira a tinta da pele
Evita que a fita fique colada às ferramentas de alvenaria
Retira a massa seca das mãos

JOGOS PARA CRIANÇAS

469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.

Elimina os riscos dos lápis de cor das paredes
Elimina os riscos dos lápis de cor do papel de parede
Elimina os riscos dos lápis de cor do tapete
Elimina os riscos dos lápis de cor dos móveis de madeira prensada
Lubrifica as partes articuláveis do equipamento existente na zona dos jogos
Elimina os riscos dos lápis de cor do plástico
Elimina os riscos dos lápis de cor dos brinquedos
Elimina os riscos dos lápis de cor das ardósias
Elimina a pastilha elástica do papel de parede
Elimina as marcas dos lápis de cor do vidro
Elimina os riscos dos lápis de cor das superfícies envidraçadas
Elimina os riscos dos lápis de cor das mesas de plástico
Elimina a pastilha elástica do chão em linóleo
Elimina as marcas dos patins do chão da cozinha
Elimina os autocolantes do velcro
Elimina os riscos dos lápis de cor dos muros de pedra
Retira a plasticina dos móveis
Elimina a manteiga de amendoim dos atacadores
Elimina as impressões digitais das janelas
Elimina a cola do tapete
Despega os blocos do Lego
Acaba com o ranger dos berços de bebé
Lubrifica os pequenos brinquedos com rodas
Lubrifica as rodas dos berços
Lubrifica as calhas dos berços para que os mesmos não encravem
Suprime o ranger do trinco da porta de protecção das crianças
Acaba com os ruídos dos camiões de brincar
Lubrifica a boquilha da bomba de ar para encher bolas
Lubrifica as rodas do carrinho de bebé
Elimina os restos de alimentos gelatinosos do tapete
Elimina a pastilha elástica dos lençóis
Ajuda a tirar as manchas de ketchup do tapete
Lubrifica as partes dobráveis dos skates
Lubrifica as pistolas de brincar
Acaba com o ranger das balanças
Lubrifica as plataformas giratórias das balanças
Elimina o alcatrão dos brinquedos da praia
Elimina a plasticina aderida nos assentos do automóvel
Elimina os riscos dos lápis de cor da alcatifa
Elimina os riscos dos lápis de cor do tablier
Elimina os riscos dos lápis de cor das superfícies de vinilo
Lubrifica as rodas da alcofa
Protege as correntes dos baloiços contra a ferrugem
Elimina os riscos dos lápis de cor da fórmica

513. Elimina os riscos dos lápis de cor dos artigos de cerâmica
514. Elimina a pastilha elástica dos tabuleiros do almoço
515. Usar o produto no retroprojector da aula de Ciências para evitar a oxidação do
mesmo
516. Lubrifica as andadeiras de forma a serem mais fáceis de manusear
517. Elimina as manchas da corda de saltar
518. Pulverize sobre o jogo do Twister para que seja mais divertido
519. Dá brilho aos sapatos das bonecas
520. Renova e protege os camiões de brincar
521. Elimina a sujidade das mochilas
522. Elimina as etiquetas autocolantes
523. Lubrifica os fechos dos cacifos das escolas
524. Lubrifica os mecanismos pesados dos brinquedos de corda
525. Retira a plasticina do cabelo
526. Silencia os ruídos dos carrinhos de bebé
527. Lubrifica as partes articuláveis dos brinquedos
528. Lubrifica as dobradiças e as rodas dos camiões de brincar
529. Lubrifica o fecho da cadeirinha de segurança para as crianças, instalada no
carrinho das compras
530. Lubrifica as rodas dos camiões de brincar
531. Elimina a pastilha elástica das rodas de plástico dos carrinhos de bebé
532. Desaperta as junções das pernas e dos braços das bonecas de porcelana
533. Usar nos projectos artísticos ~ a forma como os produtos químicos e o óleo
reagem com a agregação da tinta é única
534. Solta as mãos que ficam entaladas entre as barras estreitas dos corrimãos dos
vãos das escadas
535. Elimina a pastilha elástica dos assentos dos transportes escolares
536. Retira a pastilha elástica da parte inferior da mesa
537. Elimina a gordura das marmitas
538. Mantém as capas das solas dos sapatos suaves
539. Renova os dados
540. Elimina as marcas deixadas nos walkie-talkies
541. Lubrifica a tampa deslizante das pilhas para uma fácil extracção
542. Lubrifica os dedos inseridos nos buracos
543. Ajuda a retirar as mãos inseridas nos tubos.

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

544. Evita que os excrementos do gato sujem as grades eléctricas das caixas para
gatos
545. Pulverize sobre a base do tabuleiro do gato para eliminar facilmente a coberta de
plástico e mudar de tabuleiro
546. Evita que a caixa eléctrica dos excrementos do gato faça ruído
547. Lubrifica os brinquedos giratórios dos gatos
548. Permite que a dobradiça do alçapão para o acesso do gato se mova livremente
549. Elimina o pêlo de cão dos cilindros das portas corrediças
550. Mantém a trela do cão protegida contra a formação de ferrugem
551. Mantém as coleiras do cão protegidas contra a oxidação
552. Pulverize nos cabos e nas linhas telefónicas para evitar que os cachorros os
danifiquem
553. Renova as lâminas das máquinas de cortar o cabelo do cabeleireiro de animais de
estimação
554. Retira a manteiga de amendoim do pêlo do cão
555. Suaviza as coleiras de pele dura do cão
556. Lubrifica a fechadura da casota do cão
557. Lubrifica a plataforma giratória que range quando os cães correm através dela
558. Lubrifica os corta unhas dos cães
559. Lubrifica as grades da casota do cão
560. Elimina a saliva do cão do tablier e dos assentos do automóvel
561. Elimina os excrementos do cão dos ténis
562. Protege os corta unhas dos cães para que não enferrugem
563. Lubrifica as portas para cães
564. Lubrifica os mecanismos do aparelho de disparar bolas
565. Elimina o óxido da placa de identificação dos cães

566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.

Lubrifica e acaba com o ranger das gaiolas portáteis
Lubrifica a roda de brincar do hamster
Lubrifica as dobradiças das gaiolas dos pássaros
Renova e lubrifica os comedouros das aves de capoeira
Previne o óxido das gaiolas dos coelhos
Elimina a sujidade das gaiolas dos pássaros
Lubrifica as dobradiças das portas das gaiolas dos pássaros
Elimina a pastilha elástica das penas das galinhas
Forma bonitos arco-íris quando aplicado em aquários que estão vazios

2. NO JARDIM

ALPENDRE/ OFICINA
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.

Renova as ferramentas do jardim
Maném as ferramentas do jardim protegidas do óxido
Lubrifica as dobradiças das tesouras de podar
Evita que a neve fique pegada na pá
Renova e protege as tesouras de poda
Renova e protege a ponta do ancinho
Pulverize sobre as lâminas do motocultor para evitar que oxide durante o tempo
em que não é utilizado
Elimina a sujidade mais difícil das pás
Pulverize sobre o escardilho para limpá-lo e ajudar na prevenção contra a
corrosão
Elimina o alcatrão das pás
Protege as pás de neve dos efeitos produzidos pelo sal
Evita que terra fique aderida nas pás
Evita a oxidação do ancinho
Elimina os restos das sebes acumulados
Lubrifica as tesouras de podar do jardim
Renova e protege as lâminas das tesouras de podar
Evita que a terra fique pegada nos sapatos
Ajuda a dissolver o óxido das tesouras de podar
Evita que a terra fique pegada nos ancinhos
Evita que os cabos de madeira das ferramentas de jardim fiquem estilhaçados
Renova e protege o distribuidor de fertilizante após ter sido utilizado
Elimina a humidade das ferramentas de jardim para prevenir a corrosão
Renova e protege as lâminas do cortador das ervas daninhas
Mantém as ferramentas para cortar ramos sem ferrugem
Renova as lâminas dos machados
Evita que a lâmina do machado fique oxidada
Evita que a neve húmida fique pegada na pá
Elimina o óxido dos cilindros da porta do alpendre
Pulverize sobre os cadeados para que estes não fiquem com gelo
Evita que a folhagem fique aderida nas tesouras de podar
Desaperta as juntas oxidadas das podadoras dasárvores
Elimina a seiva das árvores das tesouras de podar das árvores
Elimina os resíduos das motoserras
Protege as lâminas das motoserras antes de guardá-las
Elimina a humidade dos cabos da pá

EQUIPAMENTO

610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.

Desaperta as partes oxidadas do cortador de relva
Renova as lâminas do cortador de relva
Lubrifica os fechos das bolsas onde se deposita a relva cortada pela máquina
Faz com que as rodas do cortador de relva rodem facilmente
Desaperta as boquilhas das válvulas das rodas do cortador de relva
Mantém os carburadores do cortador de relva limpos
Lubrifica as molas de retrocesso dos cortadores de relva com rodas
Protege a parte exterior dos travões do tambor de aço fundido do cortador de
relva com rodas
618. Lubrifica o mecanismo de direcção do cortador de relva com rodas
619. Pulverize sobre o fio de arranque quando estiver encravado
620. Lubrifica a correia de transmissão das lâminas do cortador de relva

Lista de los 2.000 usos

621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.

Liberta a porca de bloqueio da lâmina do cortador de relva
Lubrifica os rolamentos da correia de transmissão do cortador de relva
Lubrifica o cabo de controlo de velocidade de ignição
Lubrifica os cabos silenciadores do cortador de relva
Lubrifica os bloqueios dos cabos de controlo do cortador de relva
Desaperta o regulador de altura das rodas do cortador de relva
Evita que os rolamentos das tiras dos guarda-lamas fiquem encravados
Desaperta a tampa do gás encravada do cortador de relva
Protege o cortador de relva do Inverno para que o mesmo não apanhe gelo ou
fique oxidado durante o tempo em que estiver guardado
Lubrifica os pivots externos do cortador de relva
Desaperta as rodas oxidadas do distribuidor de relva
Evita a oxidação das lâminas do arado
Evita que a corrente da bobine da recortadora se encrave
Lubrifica o eixo do motocultor
Lubrifica as lâminas do motocultor
Lubrifica o cabo acelerador do motocultor
Elimina os resíduos das peças do motocultor
Protege as partes metálicas expostas ao ar livre dos limpa-neve
Lubrifica o motor de arranque de retrocesso dos limpa-neve
Lubrifica a lâmina da broca da rampa do limpa-neve
Desencrava o cabo silenciador do limpa-neve
Lubrifica o mecanismo de conexão do limpa-neve
Mantém as lâminas de borracha do limpa-neve sem acumulação de neve
Evita que a neve adira ao aspersor
Renova e protege a base dos carrinhos de mão
Dá brilho à roda dos carrinhos de mão
Lubrifica as rodas dos carrinhos de mão
Lubrifica os eixos do carro da erva
Renova e lubrifica os cortadores giratórios

MOBILIÁRIO

650. Lubrifica os parafusos do mobiliário de jardim
651. Pulverize sobre a mesa do quintal de 6 polegadas de base para evitar a
acumulação de bolor
652. Elimina os riscos do mobiliário de jardim
653. Evita a oxidação dos parafusos do mobiliário do pátio
654. Facilita a desmontagem dos suportes das redes de balouço
655. Ajuda a retirar os parafusos oxidados do mobiliário de jardim
656. Evita que as chumaceiras dos chapéus-de-sol exteriores fiquem encravadas
657. Lubrifica as juntas dos toldos
658. Protege o mobiliário da piscina quando este fica guardado na época de Inverno
659. Acaba com o ranger das redes de balouço
660. Ajuda a desmontar as partes encravadas dos baloiços
661. Elimina as manchas de morango do mobiliário da varanda
662. Evita a oxidação das cadeiras metálicas da varanda
663. Estampa a madeira adquirindo esta um fantástico acabamento
664. Lubrifica os baloiços para bebés
665. Evita a oxidação dos postes dos toldos

IRRIGAÇÃO

666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.

Evita a corrosão das pontas das mangueiras
Lubrifica a manivela da válvula do aspersor
Evita a acumulação de calcário na cabeça dos aspersores
Elimina o alcatrão das mangueiras de borracha
Lubrifica a boquilha do disparador da mangueira de jardim
Desaperta o cabo de plástico da bomba do pulverizador para eliminar as ervas
daninhas
Facilita a mudança do encaixe da mangueira de jardim ou da mangueira de
borracha
Lubrifica as engrenagens do pulverizador do fertilizador
Lubrifica a manivela da mangueira
Protege o distribuidor de fertilizante

676. Protege os sinais indicadores de borracha contra os pulverizadores de erva e de
jardim

BARBECUE

677. Lubrifica o botão off do dispositivo de segurança do depósito de propano do
grelhador do barbecue
678. Lubrifica as engrenagens do cabo regulador de altura do grelhador dos barbecues
679. Desaperta os parafusos oxidados do barbecue exterior
680. Lubrifica os cabos dos barbecues de propano
681. Lubrifica as engrenagens do barbecue assador
682. Lubrifica os rolamentos das rodas do barbecue
683. Lubrifica as engrenagens das chaminés

ARTIGOS DECORATIVOS

684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.

Evita o crescimento de bolor na fonte
Evita a corrosão das partes de cobre da fonte
Dá brilho às esculturas do exterior
Ajuda a desapertar as partes oxidadas dos moinhos de vento do jardim
Lubrifica os moinhos de vento de jardim
Mantém os adornos de jardim das fontes e os tanques sem óxido
Dá brilho às esculturas de bronze
Pulverize sobre os moldes das pedras da calçada antes de colocá-los de forma a
que possa retirá-los mais facilmente

PLANTAS
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.

Mantém os vasos para plantas de jardim brilhantes e sem óxido
Evita a oxidação dos vasos de flores
Evita a oxidação dos suportes metálicos para plantas
Evita que os vasos fiquem colados uns nos outros quando estiverem
armazenados
Elimina a sujidade dos pratos dos vasos
Retira a humidade dos contactos eléctricos do eliminador de ervas daninhas
Pulverize sobre os vasos para que estes não produzam ruído com o vento
Lubrifica os rolamentos oxidados dos vasos com rodas
Evita o ruído dos ganchos móveis para plantas
Pulverize sobre as gretas entre o pavimento e o bloco de betão para que não
cresçam ervas daninhas
Cobre as estruturas de cultivo da planta de tomate de forma a que não entrem
insectos

ANIMAIS
703.
704.
705.
706.

707.
708.
709.
710.
711.
712.

Evita a oxidação dos comedouros de alumínio dos pássaros
Elimina a humidade dos aquecedores de banho para pássaros
Pulverize à volta da base do caixote do lixo para afastar os animais
Pulverize do lado de fora dos vasos de flores para que os caracóis/lesmas não
entrem
Pulverize cuidadosamente à volta dos vasos de flores para manter os gatos
afastados
Pulverize na base dos arames farpados que estão à volta dos jardins para manter
afastados os coelhos e os roedores
Pulverize sobre a tampa dos comedouros dos pássaros para que os esquilos não
consigam alcançá-lo
Pulverize nas árvores para impossibilitar as mordidelas dos castores
Pulverize na bancada para afastar os pássaros (estes não suportam o cheiro do
produto)
Elimina as substâncias adesivas das asas dos pássaros

GARAGEM
713.
714.
715.
716.
717.

Lubrifica os rolamentos da porta da garagem
Lubrifica os cilindros da porta da garagem
Acaba com o ranger das pequenas rodas da porta da garagem
Permite uma manutenção segura do motor das portas eléctricas
Lubrifica a engrenagem já gasta do mecanismo que abre a porta da garagem

718. Evita que a parte inferior da porta da garagem fique agarrada ao betão durante o
Inverno
719. Renova as portas de vinilo da garagem
720. Retira o óleo das mãos
721. Renova o aerógrafo após ter sido utilizado
722. Protege os rotores do travão de aço quando o automóvel é guardado
723. Elimina o líquido da direcção vertido na estrada

MANUTENÇÃO GERAL

724. Ajuda a eliminar e previne a formação de ferrugem no depósito exterior
725. Cobre as tubagens exteriores durante o Inverno para que as mesmas não fiquem
com gelo nem rebentem
726. Evita a corrosão dos componentes das luzes do exterior
727. Desaperta os parafusos encravados das caixas de correio
728. Pulverize sobre as pegas dos caixotes do lixo para evitar a corrosão e o óxido
729. Lubrifica as dobradiças do depósito de propano
730. Desaperta os parafusos oxidados da antena de televisão exterior
731. Lubrifica as palas das caixas de correio
732. Penetra nas portas que têm gelo das caixas de correio
733. Desencrava as juntas da antena parabólica
734. Lubrifica as fechaduras de metal das vedações de arame farpado
735. Dá brilho às caixas de correio
736. Renova o óleo da calçada
737. Suprime o ranger da corda de estender roupa giratória
738. Elimina os riscos dos escorregas e das escadas
739. Lubrifica as trancas das cercas
740. Protege o ferro forjado contra a formação de ferrugem
741. Renova as porcas das fechaduras das trancas das cercas
742. Facilita a montagem das cercas de vinilo
743. Lubrifica os suportes das cercas
744. Pulverize sobre os rolamentos das portas da estufa para que as mesmas sejam
mais fáceis de manusear
745. Elimina a pastilha elástica agarrada ao betão
746. Evita que a neve fique agarrada às antenas parabólicas
747. Desaperta as dobradiças oxidadas das cercas de segurança
748. Elimina a corrosão dos interruptores de ignição / desconexão exteriores
749. Pulverize sobre a válvula principal da bomba do tanque para uma forte aderência
750. Lubrifica as engrenagens do filtro da bomba da piscina
751. Previne a formação de ferrugem nos aparelhos de ar condicionado localizados no
exterior
752. Lubrifica a correia do motor da bomba da piscina
753. Lubrifica a chumaceira húmida do ventilador exterior de hélice, quando se torna
ruidosa
754. Lubrifica as extensões do cabo utilizado para limpar a piscina
755. Pulverize no ralo para eliminar a camada de sujidade

3. TRANSPORTE

AUTOMÓVEIS ~ EXTERIOR

756. Lubrifica o martelo hidráulico da rampa da roda sobressalente
757. Lubrifica as saídas de ar antes de desapertar a boquilha da bomba de ar das
rodas
758. Ajudar a eliminar o sal da estrada que se deposita na fechadura do automóvel
759. Ajuda a limpar as laterais das rodas
760. Elimina o alcatrão do chassis
761. Elimina os autocolantes das janelas e dos pára-choques
762. Elimina os insectos mortos da grelha frontal
763. Elimina a fita adesiva sem danificar a pintura
764. Protege as zonas sensíveis da corrosão do automóvel
765. Previne a corrosão dos cabos das velas
766. Elimina a lama do exterior do bloco do motor
767. Elimina a sujidade dos motores
768. Renova e protege os cromados dos automóveis

Lista de los 2.000 usos

769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.

Ajuda a retirar o pó dos travões das rodas
Restaura o brilho dos automóveis clássicos
Renova e protege as jantes de alumínio
Dá brilho aos pneus
Renova os parafusos oxidados
Pulverize nas correntes para a neve para que estas não oxidem
Lubrifica o mecanismo de conexão do pára-brisas
Penetra na manivela encravada do radiador
Elimina os insectos mortos dos radiadores
Elimina a seiva das árvores do capot do automóvel
Mantém limpos os pólos da bateria do automóvel
Elimina a sujidade das porcas encravadas das válvulas de entrada
Despega a porta do automóvel quando faz mais frio
Lubrifica a antena do automóvel
Ajuda a eliminar o óxido resistente da bola do reboque
Renova e protege as antenas eléctricas
Ajuda a limpar a parte branca das jantes
Lubrifica as válvulas de ar das jantes
Elimina os excrementos dos pombos da superfície dos automóveis
Lubrifica os parafusos e pernos do número da matrícula
Atenua o brilho do polietileno
Lubrifica a junta do filtro de óleo
Mantém o macaco em condições de um fácil funcionamento
Renova e protege os porta-bagagens contra a acção dos eixos nos veículos de
tracção dianteira
Suprime o ruído dos limpa pára-brisas
Retira o gelo das portas dos automóveis
Mantém sem óxido os limpa pára-brisas
Elimina o óxido do espelho retrovisor exterior
Renova e protege as concavidades e saliências do retrovisor interior
Lubrifica a fivela do cinto de segurança do assento para as crianças
Renova os carregadores da bateria
Lubrifica o fecho da porta do depósito da gasolina
Dissolve a gordura
Elimina a humidade do fio da vela
Renova e protege o compartimento do motor
Ajuda a limpar a sujidade das gretas e das cavidades das furgonetas
Ajuda a eliminar o óxido do fecho do capot do automóvel
Evita que as partículas de borracha fiquem agarradas aos painéis de direcção dos
automóveis de corrida
Elimina os riscos dos pára-choques
Lubrifica o cabo de travão de emergência
Elimina a sujidade do número da matrícula
Ajuda a eliminar a camada protectora dos automóveis novos
Elimina os riscos dos automóveis causados pelos carrinhos de compras
Elimina a humidade da instalação eléctrica do automóvel
Elimina a sujidade dos contactos eléctricos
Elimina os resíduos de carbono das velas
Elimina os bichos da antena de rádio/telefone do tejadilho
Elimina a sujidade da antena de telefone de forma a melhorar a recepção
Ajuda a eliminar a fita adesiva do automóvel
Renova os cabos de arranque
Lubrifica as conexões da alavanca do travão de emergência
Elimina a pastilha elástica agarrada aos fechos das portas
Elimina a borracha derretida dos tubos de escape
Previne a oxidação das conexões da bateria
Pulverize sobre um pano e limpe os manípulos das janelas de forma a mantê-los
sem gordura e serem mais fáceis de agarrar
Elimina a sujidade deixada pela estrada nos cabos do travão
Retira a humidade dos fechos dos porta-bagagens
Evita que os fechos do automóvel fiquem com gelo no Inverno
Evita que o repuxo do limpa pára-brisas fique com gelo
Retira a humidade das baterias de corrente contínua

829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.

Retira a humidade da instalação eléctrica do automóvel
Retira a humidade das dobradiças das capotas
Lubrifica os tampões das rodas dos veículos 4x4 de forma a facilitar o bloqueio
Desencrava a engrenagem do carburador
Evita que as antenas fiquem com gelo no Inverno
Pulverize sobre o botão do travão que está por debaixo do pedal de freio para
desencravar as luzes de travão que ficaram bloqueadas
Lubrifica e renova as válvulas de controlo dos faróis móveis
Lubrifica a válvula de controlo de calor do colector
Penetra nas válvulas de travão encravadas
Lubrifica o arranque do automóvel
Elimina o pó do limpa pára-brisas
Lubrifica o cabo que liberta o capot
Lubrifica a engrenagem do dispositivo de arranque
Evita que o cabo da grelha da roda sobressalente fique encravada
Renova e protege os mecanismos do travão de pedal
Lubrifica o conta-quilómetros
Penetra nas capotas oxidadas
Lubrifica os buracos dos fechos
Lubrifica o arame que se coloca nas condutas
Lubrifica as arandelas de borracha do cadeado para facilitar a instalação dos
guarda-lamas/corta-fogos
Protege contra a corrosão dos circuitos de alta tensão
Lubrifica o fecho do porta-bagagens
Elimina a sujidade dos êmbolos
Lubrifica a alavanca e a tampa do depósito de gasolina
Lubrifica as alavancas dos macacos
Silencia os ruídos das molas
Retira a humidade dos apoios verticais dianteiros
Lubrifica as chumaceiras de borracha
Elimina o ranger da asa do tubo de escape
Lubrifica o suporte montado do alternador
Lubrifica as barras de torção
Desencrava o mecanismo de controlo a distância do espelho
Lubrifica a tampa da boca da válvula do ar das rodas
Mantém suaves as luzes reguláveis do automóvel
Facilita a eliminação de tinta dos vidros
Lubrifica a alavanca do motor de arranque
Desbloqueia o cabo da porta do combustível
Ajuda a tirar as jantes que ficaram oxidadas no eixo
Afrouxa o sensor de oxigénio enferrujado do tubo de escape
Elimina o ranger do suporte transversal do automóvel
Elimina o ranger da porta do automóvel
Lubrifica as dobradiças da porta do automóvel
Elimina o ranger do pedal do travão
Elimina a cola da antena do telemóvel no vidro
Mantém livres as juntas dos comandos dos carros de corrida
Previne a corrosão do interior do guarda-lamas
Desencrava os aceleradores
Pulverize sobre o macaco para que não se oxide
Pulverize sobre a placa-base da bateria para evitar a corrosão
Suaviza as fechaduras obstruídas
Ajuda a eliminar o óxido dos calibradores
Permite desbloquear os cabos da bateria dos terminais
Restaura as fechaduras antigas
Penetra nas porcas obstruídas dos faróis de nevoeiro
Previne a oxidação dos elementos decorativos laterais
Lubrifica o trinco do capot
Elimina o ranger da roldana do alternador
Suprime os rangidos causados pela fricção do cabo do travão contra o chassis
Elimina o ranger da correia da ventoinha
Lubrifica os trincos de aço inoxidável do capot
Lubrifica as engrenagens do capot

890. Lubrifica os pára-choques traseiros
891. Renova e protege as escovas do limpa pára-brisas
892. Lubrifica as chumaceiras da alavanca de controlo da suspensão traseira e
dianteira
893. Elimina o ruído dos cintos dos automóveis
894. Previne a oxidação das porcas molhadas do refrigerador
895. Pulverize sobre os anéis velhos para eliminar o ranger
896. Elimina a cera do motor
897. Mantém a alavanca das mudanças lubrificada
898. Lubrifica as molas de metal oxidadas da caixa da bobina
899. Retira a humidade das bobinas de ignição
900. Desloca a humidade dos distribuidores de ignição
901. Renova e protege as tampas giratórias dos mecanismos
902. Lubrifica a chave de tubos
903. Mantém o engate do reboque como se fosse novo
904. Lubrifica as manivelas dos reboques
905. Pulveriza-se sobre as juntas da suspensão para que resistam ao deterioro
906. Protege as juntas de borracha do tecto solar
907. Evita que a celulose da buzina fique colada
908. Mantém suaves as engrenagens da transmissão
909. Lubrifica a tampa do depósito do óleo
910. Facilita a extracção dos eixos de carrete dos êmbolos velhos
911. Facilita a extracção das velas do motor
912. Pulverize nos parafusos da bateria antes de colocá-los para facilitar a sua retirada
913. Facilita a instalação de ganchos de borracha nos sistemas de expulsão
914. Lubrifica os aríetes do travão e da engrenagem
915. Lubrifica a torneira do depósito de gasolina por controlo remoto
916. Pulverize no radiador ou no depósito para uma instalação mais fácil
917. Lubrifica as juntas de esfera
918. Lubrifica os retrovisores automáticos

INTERIOR

919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.

Retira a pastilha elástica aderida ao tablier
Elimina as marcas dos dedos no interior do automóvel
Permite a manutenção do tablier
Lubrifica a pega do tecto solar
Retira a pastilha elástica dos tapetes
Mantém suave a fechadura do porta-luvas
Elimina a sujidade dos tapetes
Lubrifica as dobradiças do porta-luvas
Lubrifica os comandos do ar acondicionado
Lubrifica as fivelas dos cintos de segurança
Lubrifica a bandeja para que deslize melhor
Lubrifica as engrenagens das janelas
Lubrifica os fechos dos capots
Lubrifica os carris dos cintos de segurança automáticos
Previne o ruído nas chumaceiras das janelas do automóvel
Elimina a resina acumulada nas rodas motoras
Suprime o ranger das rodas motoras
Despega os assentos eléctricos dos veículos
Lubrifica as manivelas das janelas
Renova e protege as fivelas dos cintos de segurança
Mantém as rodas motoras e a alavanca de marcha sem gordura e firmes
Previne o óxido do interior do painel da porta
Lubrifica os assentos giratórios dos minibuses
Silencia o ranger dos cintos de segurança automáticos
Lubrifica os elevadores pneumáticos das portas das furgonetas
Desaperta as válvulas de borboleta que ficaram encravadas
Pulverize sobre as condutas de entrada do ar para facilitar a instalação dos
motores de injecção
946. Elimina a humidade do motor inundado
947. Pulverize sobre as culatras de alumínio para que não se desapertem
948. Renova as barras grossas dos veículos 4x4

Lista de los 2.000 usos

949. Elimina o excesso de cera dos pára-choques de borracha
950. Elimina os restos de tinta de outros veículos
951. Facilita a introdução dos cabos na fuselagem

CAMIÕES

952. Elimina o betume dos camiões
953. Mantém suaves e flexíveis as juntas de borracha das portas que ficaram
erosionadas
954. Cubra a base do camião antes de instalar a cobertura para facilitar a sua
extracção
955. Dá brilho e protege a coberta da base
956. Renova a armação da roda sobressalente sob a base dobrável
957. Elimina a resina de pinheiro das coberturas do camião
958. Facilita a eliminação das coberturas de vinilo
959. Desencrava as porcas que engatam os reboques
960. Facilita a eliminação das marcas dos dedos da carroçaria
961. Pulverize sobre a cobertura para que esta não fique colada
962. Pulverize sobre os cabos do tacómetro para que as leituras sejam mais exactas
963. Mantém as ancoragens do camião sem óxido
964. Lubrifica os propulsores hidráulicos da cobertura da base
965. Lubrifica os propulsores hidráulicos da porta traseira
966. Evita que o betume se agarre à base do camião
967. Protege as conexões dos motores quer do automóvel como do camião
968. Elimina a sujidade da roda motora
969. Previne a oxidação dos painéis exteriores das portas

CARAVANAS E REBOQUES

970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.

Lubrifica os rolamentos das rodas do reboque
Desaperta os engates encravados dos reboques
Lubrifica a porta traseira dos reboques
Mantém sem oxidação as rampas RV
Elimina os resíduos adesivos da fita que sustém o cámper dos veículos
Pulverize sobre o engate do trailer para evitar o ranger durante o reboque
Mantém o cabo do guincho lubrificado e limpo
Mantém o cabo do guincho sem óxido
Elimina a sujidade do revestimento exterior do trailer

AVIÕES

979. Lubrifica a cabeça giratória dos helicópteros para evitar o ranger dos reguladores
de isolamento
980. Protege contra a oxidação as pás M/R dos helicópteros
981. Previne a corrosão das pás dos helicópteros
982. Desencrava os cabos elevadores dos ultraleves (planeadores)
983. Elimina o ranger dos planeadores
984. Lubrifica as válvulas de escape
985. Lubrifica a alavanca da mudança de emergência
986. Liberta as rampas emergência da base das portas de acesso para os aviões

MOTOCICLETAS

987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.

Renova as correntes das motocicletas
Dá brilho ao acabamento das motocicletas
Mantém limpos os manípulos dos travões das motocicletas
Lubrifica o interior dos amortecedores das motocicletas antigas durante a sua
armazenagem no Inverno
Dá brilho a corrente de transmissão das motocicletas
Elimina o óleo queimado dos tubos de escape das motos
Lubrifica o interior dos punhos para facilitar a sua instalação
Lubrifica as correntes das motocicletas
Lubrifica as viseiras
Lubrifica a engrenagem do silenciador
Facilita a extracção dos manípulos do guiador para a respectiva substituição.

BICICLETAS

998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.

Protege a corrente da bicicleta
Renova a corrente da bicicleta
Lubrifica e protege o selim do monociclo
Protege o tubo da bicicleta contra a corrosão por água salgada
Ajuda a eliminar a ferrugem dos carretes
Retira a humidade da caixa de mudanças da bicicleta
Retira a humidade da corrente da bicicleta após a sua lavagem
Retira a humidade das chumaceiras das bicicletas
Retira a humidade da válvula de ar após a lavagem
Elimina o calcário do tubo da bicicleta
Desaperta os rolamentos dos guiadores das bicicletas
Previne a oxidação dos raios das bicicletas
Previne a oxidação das engrenagens dos travões das bicicletas
Previne a oxidação do tubo da bicicleta
Previne a oxidação dos cabos dos travões das bicicletas
Lubrifica os amortecedores das bicicletas
Facilita a extracção das rodas das bicicletas
Lubrifica as articulações das almofadas dos travões
Lubrifica o descarrilador da mountain bike
Lubrifica os assentos giratórios levantadores de peso
Elimina o ranger das molas do selim das bicicletas
Previne a oxidação quando pulverizado sobre os riscos
Lubrifica os fechos dos cestos das bicicletas
Dá brilho às rodas das bicicletas
Renova e protege os parafusos que regulam o selim das bicicletas
Renova o tubo cromado das bicicletas
Desengordura as correntes das bicicletas
Desengordura o tubo das bicicletas
Lubrifica os bloqueios com forma de U das bicicletas
Elimina a humidade das correntes das bicicletas quando se molham
Desaperta os parafusos das campainhas das bicicletas velhas
Elimina o ranger dos selins das bicicletas
Renova os braços giratórios das bicicletas
Ajuda a desencravar o carrete livre
Lubrifica as rodas
Elimina o ranger das rodas
Elimina as marcas de derrapagens no pavimento
Lubrifica os estabilizadores
Mantém sem oxidação os bloqueios dos engates
Lubrifica a bomba das bicicletas
Protege as correntes contra a oxidação
Lubrifica os carretes das mountain bikes

4. DESPORTO E LAZER
GOLFE
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.

Dá brilho aos tacos de golfe
Renova a superfície dos tacos para jogar golfe
Protege contra a oxidação dos tacos de ferro para jogar golfe
Lubrifica o fecho do saco de golfe
Renova os cabos dos tacos de golfe
Renova as bolas de golfe
Protege os tacos de golfe contra a oxidação e corrosão
Elimina as marcas das jantes da carcaça de fibra de vidro dos karts
Facilita a eliminação da fita do cabo dos tacos quando se coloca uma nova
Renova e protege o equipamento do mini golfe
Elimina os insectos mortos dos karts
Lubrifica os eixos do kart
Renova os assentos do kart
Retira a humidade que fica entre o cabo e o taco de golfe
Pulverize sobre as costuras dos sapatos para que as peúgas não se oxidem
Pulveriza as luvas de golfe para que não endureçam

1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.

Desaperta as partes bloqueadas do kart
Desencrava a fechadura do habitáculo do kart
Lubrifica as juntas dos carrinhos
Lubrifica os pés retrácteis dos sacos
Protege as rodas do kart contra a oxidação
Lubrifica o mecanismo dobrável dos carrinhos
Pulverize sobre os cabos dos tacos antes de iniciar o jogo para que não se soltem
quando existe um desnível do terreno
Lubrifica as secções do apanha-bolas telescópico
Lubrifica as partes articuláveis dos tacos
Facilita a eliminação do óxido dos tacos
Pulverize para uma melhor penetração nos solos duros
Lubrifica o cinto do kart para que este não vibre quando é retirado
Lubrifica as articulações dos tacos dobráveis
Desaperta os cravos dos sapatos

PESCA

1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.

Mantém os anzóis sem corrosão
Mantém os molinetes sem óxido
Lubrifica as manivelas dos carretes
Renova as iscas artificiais
Evita que as iscas dos anzóis se oxidem
Renova os anzóis de plástico
Elimina os restos do peixe do equipamento de pesca
Elimina a humidade das botas de pescar após a sua utilização
Elimina a humidade do aparelho de pescar
Evita que as guias da cana fiquem com gelo quando se pesca sobre gelo
Lubrifica os rolamentos dos anzóis
Evita que os anzóis de plástico fiquem pegados
Protege contra a oxidação o orifício da pesca sobre o gelo
Evita a oxidação do ancinho de apanhar moluscos
Esfregue o produto nas mãos antes de tocar nos anzóis para que a isca não
revele o odor humano
Elimina a pintura do anzol
Pulverize sobre a linha de pesca para que não fique dura
Evita que o anzol fique preso no musgo e nas plantas do fundo
Lubrifica as dobradiças das armadilhas para caranguejos
Evita que o equipamento fique oxidado durante a pesca sobre gelo
Pulverize sobre os peixes mortos para atrair os lúcios

DESPORTOS PRATICADOS COM BOLA
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.

Evita que as luvas de críquete se rasguem
Protege as luvas quando não são utilizadas
Elimina o ranger das caneleiras
Elimina os restos de resina do taco de basebol
Protege o taco de basebol metálico contra a oxidação
Elimina as marcas deixadas pelas bolas nos tacos de alumínio
Pulverize sobre o calçado para um melhor deslizamento
Lubrifica as rodas dos estojos portáteis dos tacos
Lubrifica a máquina lançadora e evita a oxidação
Pulverize sobre o depósito e o deslizador para facilitar a prática do basebol em
espaços cobertos
Elimina as manchas resistentes das bolas de basquetebol
Ajuda a eliminar a sujidade dos orifícios para os dedos da bola de bowling
Lubrifica os fechos dos sacos de bowling
Faz com que as bolas do bowling tenham menos aderência nas pistas
Renova as bolas de bowling
Pulverize sobre os tacos antes de jogar à chuva para que o lodo não adira
Permite a lubrificação dos fechos das correias dos capacetes protectores do
futebol americano
Desaperta os tacos de futebol para facilitar a sua extracção
Lubrifica os eixos dos matraquilhos para que os bonecos se movam melhor
Protege os capacetes do futebol americano

Lista de los 2.000 usos

1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.

Evita que as lâminas dos patins de hóquei se oxidem
Utiliza-se para lubrificar e evitar a oxidação das balizas de hóquei
Elimina a fita do taco de hóquei
Suaviza a superfície do stick de hóquei de plástico
Suaviza as botas duras dos patins de hóquei sobre gelo
Reduz a fricção da caixa de papelão do jogo do mini hóquei
Suaviza e renova as redes dos sticks
Elimina as as manchas criadas pela relva
Evita que as luvas se rasguem
Desaperta as porcas oxidadas da rede de voleibol
Elimina os riscos nos debruns de borracha dos sapatos de ténis
Renova os tacos de pólo
Lubrifica as juntas de metal dos tacos de pólo
Pulverize sobre o taco de bilhar para que não se deslize entre os dedos

DESPORTOS COM RAQUETE
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.

Renova e acondiciona a borracha das raquetes de pingue-pongue
Facilita a colocação dos punhos de borracha nas raquetes de ténis ou de frontenis
Renova as bolas de voleibol
Elimina a fita dos tacos de alumínio
Renova as raquetes de pingue-pongue
Lubrifica as partes metálicas da rede de badmington
Lubrifica o punho da raquete para facilitar a sua colocação
Lubrifica as rodas da mesa de pingue-pongue

GINÁSIO

1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.

Lubrifica os rolamentos da máquina de remo
Lubrifica as roldanas das máquinas de pesos
Lubrifica os fechos dos sacos de desporto
Facilita a instalação dos punhos de borracha dos aparelhos de ginástica utilizados
em casa
Elimina o ranger das máquinas elípticas
Lubrifica os guiadores das bicicletas dos ginásios
Lubrifica as máquinas de musculação
Evita a oxidação das barras de halterofilia
Facilita a eliminação do óxido dos anéis dos aparelhos de levantamento de peso
Elimina o ranger do banco de pesos
Lubrifica as engrenagens das bicicletas estáticas
Elimina o ranger das sapatilhas
Lubrifica as máquinas de remo
Protege os cacifos do ginásio contra o vapor e a água
Lubrifica as partes articuláveis das máquinas para abdominais
Mantém suaves as engrenagens das passadeiras
Evita o ranger das bicicletas estáticas

EQUITAÇÃO

1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.

Penetra e renova as fivelas endurecidas do equipamento de equitação
Renova e lubrifica a máquina eléctrica para cortar o pêlo dos cavalos
Lubrifica as janelas dos camiões que transportam os cavalos
Desencrava os fechos oxidados das caixas que guardam os equipamentos
Renova e lubrifica os orifícios onde são introduzidos os parafusos
Liberta os anéis bloqueadores das barras
Evita que as ferraduras dos cavalos fiquem com gelo durante a prática desta
actividade
Evita a oxidação das ferraduras dos cavalos
Pulverize sobre as esporas para evitar a oxidação das mesmas
Retira as pastilhas elásticas das ferraduras
Evita que as selas se oxidem
Elimina o suor das selas e das rédeas
Renova as concavidades dos cascos
Renova os cascos
Lubrifica os trincos dos compartimentos dos cavalos
Elimina os enleios do pêlo e das crinas

1166. Elimina a sujidade das ferraduras

NAVEGAÇÃO

1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.

Lubrifica as calhas das janelas corrediças dos barcos
Renova os barcos
Elimina a oxidação dos barcos
Evita que se deteriorem os motores fora de bordo
Evita que as peças do motor do barco se deteriorem
Lubrifica os cabrestantes dos barcos
Elimina o alcatrão dos cascos dos barcos
Elimina os sedimentos dos rios do casco do barco
Renova o vinilo exterior dos barcos
Lubrifica a bomba extractora dos barcos
Evita a corrosão das roldanas dos barcos de vela
Lubrifica para evitar o ranger dos mastros dos barcos
Renova e protege os indicadores dos barcos
Evita a corrosão do eixo do reboque
Mantém as fechaduras do reboque limpas e operacionais
Evita a oxidação dos elementos de fixação do assento da mota de água
Mantém flexíveis os cabos da caixa de mudanças e protege-os contra a oxidação
Renova e protege as calhas
Abrilhanta e protege as plataformas dos hidrodeslizadores
Elimina a cola e os reforços adesivos das listas e gráficos das laterais dos barcos
Elimina os insectos aderidos aos pára-brisas do barco
Elimina a cera das superfícies antideslizantes dos barcos
Elimina a resina dos pára-brisas do barco
Pulverize sobre a corrente da âncora para evitar a oxidação da mesma
Elimina a sujidade dos mastros do barco
Lubrifica os feixes dos barcos de vela
Renova e protege contra os bloqueios do barco
Renova e protege os elementos de fixação das clarabóias
Renova e protege a maquinaria do barco
Renova e protege os acessórios metálicos
Protege o compartimento da moto aquática contra a corrosão
Evita a oxidação dos acessórios metálicos
Previne o dano ocasionado pelo salitre nos componentes exteriores de alumínio
Protege os acessórios das amarras
Lubrifica as molas dos reboques dos barcos
Cubra com o produto os nós de borracha dos barcos para que não se sequem
Retira a humidade dos fechos dos coletes de salvamento
Lubrifica os eixos dos barcos de remos
Retira as algas das canoas
Elimina a humidade dos faróis do reboque do barco
Lubrifica os botões de transmissão dos barcos velhos
Desencrava a sereia do barco
Lubrifica a manivela do elevador
Lubrifica as alavancas utilizadas para manter os balancins dos barcos na posição
vertical
Desaperta as porcas de fixação dos reboques dos barcos
Lubrifica a roldana da corrente da âncora dos barcos
Lubrifica os elevadores encravados dos motores dos barcos
Desaperta as peças com gelo dos barcos
Lubrifica os pedais dos barcos de remo
Lubrifica as calhas das velas
Lubrifica o braço do leme do barco de vela
Lubrifica os comandos da direcção dos barcos
Desaperta os toletes dos barcos de remo
Suprime o ranger dos assentos dos barcos
Lubrifica as juntas dos toletes do bote de regatas
Evita o ranger dos pneumáticos mantendo-os lubrificados
Previne a corrosão das terminais da bateria
Lubrifica os elementos de fecho para facilitar a sua operatividade na coberta do
barco

1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.

Elimina a resina do casco do barco
Lubrifica as dobradiças da tampa do compartimento do barco
Lubrifica os fechos das capas das almofadas
Lubrifica os cabestrantes do barco
Retira a humidade dos parafusos móveis do barco
Lubrifica as argolas dos barcos de vela
Lubrifica os postes para que não vibrem durante as noites ventosas
Lubrifica a tampa do ralo do barco
Evita que o eixo da hélice se enganche no suporte do motor fora de bordo do
hidroavião
Prepara para o Inverno os componentes do motor para evitar a oxidação e a
corrosão dos mesmos
Elimina a sujidade o botão de AM/FM do aparelho de rádio para que não fique
encravado quando se sintoniza
Protege e lubrifica o cabo de cauda das hélices do barco
Dissolve a sujidade da bomba de água do barco
Retira os percebes do fundo dos barcos
Elimina o alcatrão das lonas dos barcos
Elimina os riscos da fibra de vidro do barco
Elimina os adesivos do kayak
Pulverize sobre o leme para evitar a corrosão e o bloqueio
Elimina as marcas de água do motor fora de bordo
Facilita a limpeza das zonas mais fundas do barco, perto da quilha
Lubrifica as rodas

DESPORTOS AQUÁTICOS
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.

Lubrifica o fecho encravado do fato de neopreno
Previne o óxido dos cravos metálicos da cobertura da piscina
Elimina a humidade da fivela do cinto do fato de mergulhar
Lubrifica a engrenagem da prancha de windsurf
Retira a humidade das velas da moto aquática
Elimina os rótulos da tábua de surf
Evita o embaciamento dos óculos de mergulho
Lubrifica os rolamentos do trampolim para facilitar o movimento do fulcro

DESPORTOS DE INVERNO

1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.

Lubrifica os trenós e os tobogãs
Renova e protege os fechos de metal da roupa para a neve
Retira o gelo dos fechos das botas para a neve
Lubrifica as fixações da tábua de snowboard
Elimina o óxido dos rolamentos dos trenós
Lubrifica os tubos interiores para o deslizamento mais rápido do trenó
Silencia o mecanismo de fecho dos ganchos das botas de neve
Lubrifica as partes oxidadas das barras de fixação da moto de neve
Elimina o ranger das botas de ski
Lubrifica as partes articuláveis dos skis de fundo
Evita a oxidação das fixações dos skis
Elimina os resíduos do assento da moto de neve
Lubrifica e protege a suspensão da mota de neve
Penetra nas partes oxidadas das barras de amarração das motos de neve
Abrilhanta as placas-base de borracha preta

PATINAGEM

1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.

Elimina o ranger dos patins
Protege as rodas dos monopatins
Elimina a pastilha elástica dos eixos dos monopatins
Evita que as lâminas dos patins para o gelo se enferrujem
Elimina a sujidade dos rolamentos dos monopatins
Evita a deterioração das botas de patinagem
Pulverize na pedra afiadora para que os patins de velocidade não se rasguem

CAÇA

1276. Elimina a sujidade da superfície das armas

Lista de los 2.000 usos

1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.

Lubrifica as pistolas de ar comprimido
Retira a humidade das armas após a sua limpeza
Antioxidante e lubrificante da câmara das pistolas
Lubrifica as pistolas de dardos
Elimina a fita de camuflagem das armas
Elimina o resíduo de pólvora e o cheiro a metal dos canhões das armas
Evita que o calibre e o exterior do canhão enferrujem
Protege as pontas das setas contra a corrosão
Desloca a humidade e o lodo das espingardas para caçar patos
Pulverize sobre a pena da seta para torná-la resistente à água
Desloca a humidade das partes articuláveis dos arcos
Elimina os autocolantes das setas
Lubrifica as fixações do alvo dos campos de tiro
Renova e lubrifica as pistolas BB
Pulverize sobre a pistola de ar comprimido para evitar que fiquem com gelo em
épocas de frio intenso
Elimina o chumbo acumulado nas armas
Evita a deterioração dos estojos de cabedal das espingardas
Lubrifica a correia das espingardas
Protege as peças das armas após a restauração das mesmas
Lubrifica os porta-fuzis das espingardas de caça
Elimina o ranger das bases para a caça de veados
Elimina a sujidade dos troqueis de recarga
Lubrifica os mecanismos dos componentes da coronha da balestra de caça
Lubrifica as rodas das componentes de inclinação
Permite uma fácil extracção das setas dos objectivos
Lubrifica a coronha dos componentes da balestra
Lubrifica o encaixe da ponta das setas para facilitar a sua substituição
Elimina a sujidade das armadilhas para raposas
Lubrifica as armadilhas para ratinhos-lavadeiros
Lubrifica as balestras
Lubrifica as pistolas de perdigões
Lubrifica as armadilhas para raposas
Elimina a sujidade das armadilhas para ratinhos-lavadeiros

ATLETISMO / EXCURSIONISMO
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.

Elimina a sujidade do desenho da sola do borzeguim
Retira a humidade da bússola giroscópica
Elimina o ranger das mochilas
Desaperta os tacos das botas para sendeirismo
Elimina a fita autocolante dos tornozelos
Desencrava o batente do martelo e a câmara da pistola de saída das corridas de
atletismo
1316. Quando pulverizado na sola húmida das sapatilhas de correr elimina a humidade
dos mesmos
1317. Protege os cadeados das mochilas
1318. Pode solucionar uma situação problemática quando aparece um furo no cantil

OUTROS

1319. Renova e lubrifica os cabos que separam o paraquedas principal do paraquedas
desportivo
1320. Protege as lâminas de esgrima
1321. Renova e protege as partes metálicas do fato de esgrima
1322. Elimina a fita desportiva dos fatos
1323. Lubrifica a montagem automática das pistolas para pintar
1324. Lubrifica a câmara das pistolas para pintar
1325. Lubrifica a engrenagem dos karts
1326. Lubrifica os rolamentos da caixa do tambor das rodas
1327. Lubrifica as rodas da base quando se realizam corridas
1328. Lubrifica o lançador manual de tiro aos pratos

CAMPING

1329. Lubrifica os fechos metálicos dos sacos para guardar o equipamento de camping

1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.

Elimina a sujidade dos macacos estabilizadores das caravanas dos campings
Elimina as pastilhas elásticas das tendas
Evita a acumulação da gordura e da sujidade dos fogões portáteis
Desbloqueia as bocas de propano obstruídas
Evita a acumulação da gordura e da sujidade nas lanternas
Lubrifica o bloqueio de rotação dos postes das tendas
Desaperta os fechos dos sacos de dormir
Retira o gelo do comando do fogão portátil
Mantém as ferramentas de camping sem óxido
Facilita a instalação e a extracção das estacas das tendas
Pulverize as juntas dos postes de metal das tendas para que não façam ruído com
o vento
Lubrifica as juntas dos fogareiros
Lubrifica as articulações da navalha suíça
Lubrifica as juntas dos postes dobráveis da tenda
Lubrifica os fechos das arcas frigoríficas
Desaperta as dobradiças das cadeiras dobráveis
Lubrifica banco metálico articulável

FÉRIAS

1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.

1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.

Renova e protege o mecanismo de bloqueio do engate do reboque
Elimina os resíduos das asas das malas
Retira a areia das partes dobráveis das cadeiras e das tendas
Desencrava os ganchos do engate do reboque
Desaperta os fechos das malas
Lubrifica os ventiladores
Lubrifica os fechos das malas
Lubrifica as rodas dos patins
Lubrifica as asas das malas
Renova e abrilhanta as conchas
Abrilhanta as conchas
Pulverize nas dobradiças da cadeira de praia para evitar que enferruje ou se
encrave
Evita que os copos metálicos de piquenique enferrujem
Lubrifica as partes articuláveis dos apoios dos trampolins
Retira a humidade das engrenagens dos toldos das piscinas retrácteis
Evita que o mobiliário do jardim e da piscina enferruje
Renova e dá brilho às cancelas cromadas, escadas e outros acessórios
Lubrifica as bombas portáteis para encher facilmente as bolas de praia, os barcos
de borracha e as câmaras-de-ar
Elimina o ranger das manivelas dos chapéus de praia
Elimina os riscos das malas
Pulverize sobre o disco do Frisbee para melhorar o movimento dado pelos dedos
Lubrifica os fechos metálicos das malas
Lubrifica os fechos das malas com código

HOBBIES

1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.

Mantém os comboios à escala sem enferrujarem
Renova e lubrifica o comando à distância do helicóptero à escala
Renova os rolamentos dos carros automáticos
Renova as partes de lata dos comboios à escala
Facilita a extracção das lâmpadas do marcador digital
Lubrifica as engrenagens dos aviões à escala
Protege o fio do papagaio
Lubrifica as juntas do cavalete para pintar
Evita a oxidação e a corrosão dos fios dos aviões à escala
Lubrifica as marionetas artesanais
Lubrifica os eixos dos carros de corrida de miniatura
Pulverize sobre as peças dos matraquilhos para que encaixem melhor
Mantém flexível o acelerador dos aviões à escala
Facilita a fixação dos paus que fazem voar os papagaios
Lubrifica as engrenagens dos karts
Evita que os trípodes fiquem enferrujados

1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.

Lubrifica as engrenagens dos carros RC
Lubrifica e melhora os contactos eléctricos das vias dos comboios à escala
Lubrifica os discos de vinilo para que não saltem
Aplique uma camada do produto sobre os brinquedos metálicos antes de guardálos para evitar a sua corrosão e para que não escureçam
Renova os aerógrafos
Elimina a sujidade dos contactos eléctricos das ranhuras dos carros de corrida
Facilita a extracção da plataforma giratória do gira-discos
Lubrifica a articulação da jarra de cerveja
Lubrifica as peças encravadas dos projectores de 8 mm
Lubrifica os motores de manivela dos fonógrafos antigos
Evita que a argila fique pegada aos moldes durante a elaboração dos trabalhos
Conserva os controles de voo dos aviões à escala
Lubrifica a mudança de aterragem dos aviões à escala
Evita a aderência de partículas ao molde de resina
Elimina a sujidade dos ovos de avestruz para talhá-los melhor
Lubrifica as agulhas da máquina de costura
Lubrifica as rodas dos sistemas artesanais do monocarril
Evita que o frisador do cabelo fique aderido ao plástico
Lubrifica o braço da máquina de costura
Lubrifica as agulhas para que cosam mais facilmente os tecidos grossos
Desaperta a tampa da lata de pintura artística quando fica bloqueada
Pulverize sobre a tela e deixe-a secar para que adquira uma interessante textura
artística
Lubrifica as dobradiças da porta do forno
Rehidrata os pelos da brocha de pintar
Renova e lubrifica os pesos do ginásio
Permite que a plataforma do telescópio se mova livremente
Evita que as máquinas de costura fiquem encravadas
Lubrifica e protege as armas antigas para as recriações históricas
Lubrifica as andas com molas enferrujadas
Renova e evita a oxidação das Katanas
Lubrifica as rocas

INSTRUMENTOS MUSICAIS

1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.

Lubrifica as rodinhas dos pés dos pianos
Elimina os autocolantes das teclas dos pianos
Lubrifica o banco giratório dos pianos
Lubrifica as dobradiças das tampas dos pianos
Facilita a lubrificação do pescoço da guitarra
Permite que as cordas dos pianos possam ser novamente dobradas
Silencia o ranger dos pedais dos pianos
Desencrava as teclas dos pianos
Lubrifica a função de martelagem dos pianos
Lubrifica as dobradiças do tamborete do piano
Renova as teclas do piano
Renova as teclas do sintetizador
Desencrava as teclas dos órgãos
Lubrifica o exterior dos tambores
Lubrifica o tambor grave e os pedais de alta intensidade
Renova e protege os timbales
Lubrifica a base dos tambores graves
Dá brilho às maracas
Lubrifica o parafuso que afina os instrumentos de corda
Lubrifica os botões do amplificador
Renova as cordas da guitarra
Elimina os autocolantes do estojo da guitarra
Renova o níquel da guitarra
Lubrifica as engrenagens para afinar a guitarra
Renova os potenciómetros do amplificador da guitarra
Lubrifica os fechos do estojo da guitarra
Aplique sobre as pastilhas da guitarra eléctrica para que não enferrujem
Renova e protege o cromado do baixo

Lista de los 2.000 usos

1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.

Lubrifica as cavilhas finais dos violoncelos
Lubrifica os fechos do estojo do saxofone
Desaperta as juntas finais da flauta
Renova as válvulas do êmbolo das trompetas e das tubas
Desencrava as teclas dos barítonos
Humedeça as juntas do clarinete para suavizar as cavilhas permitindo assim uma
desmontagem mais fácil
Lubrifica as juntas e os parafusos das flautas
Lubrifica os rotores dos trombones
Lubrifica as rodas do estojo da tuba
Lubrifica as válvulas da tuba
Desencrava a vara corrediça dos instrumentos metálicos
Lubrifica as válvulas das cornetas
Facilita a extracção das bolas de papel solidificadas
Lubrifica as válvulas das trombetas
Protege as barras metálicas dos carrilhões
Elimina a sujidade dos fios dos microfones após a sua utilização
Elimina a sujidade das estantes

ANTIGUIDADES E COLECCIONISMO

1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.

Facilita a restauração dos moinhos antigos de café
Lubrifica os conectores dos fogões antigos para que se ajustem melhor
Lubrifica as engrenagens dos fonógrafos antigos
Elimina a ferrugem e protege os ferros antigos
Renova e lubrifica as campainhas dos trenós antigos
Elimina a sujidade e protege os barris de cerveja antigos para que não se oxidem
Lubrifica as alavancas dos barris de óleo antigos
Renova e protege os barris de colecção
Renova as armas antigas
Elimina o óleo seco dos barris de óleo antigos
Elimina a cola das garrafas antigas
Lubrifica os comboios de colecção antigos
Lubrifica as juntas metálicas dos brinquedos de madeira antigos
Renova os pés dos candeeiros antigos
Protege os brinquedos antigos
Rejuvenesce as engrenagens dos relógios antigos
Elimina os autocolantes da porcelana
Elimina os autocolantes incrustados nas superfícies delicadas
Renova e protege os mecanismos das caixas de música
Renova as moedas antigas
Lubrifica as rodas antigas de latão
Elimina a sujidade das armas antigas
Desaperta e elimina a sujidade das tampas dos frascos de perfume antigos
Protege as latas de leite antigas contra a oxidação
Lubrifica a prancha de fazer gofres antiga
Lubrifica as dobradiças dos biombos antigos
Restaura as iscas de pesca antigas

5. NO TRABALHO

COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO

1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.

Desaperta os gatilhos da motoserra
Elimina a resina incrustada na mesa das lâminas da serra
Elimina os restos de pinheiro das lâminas da motoserra
Lubrifica os rolamentos do braço radial
Lubrifica as rodinhas da mesa da serra
Utilize o produto para limpar as esferográficas de madeira torneada
Lubrifica as folhas dos machados
Penetra e suaviza as peças de fecho das válvulas de água
Lubrifica os punhos dos tornos
Suaviza as borrachas ásperas
Elimina a sujidade do plexiglas
Lubrifica os cabos elevadores

1501. Lubrifica os pedaços de chumbo
1502. Protege os rolamentos da serra de fita
1503. Evita a corrosão dos conectores utilizados para instalar antenas de TV e
parabólicas
1504. Renova as pranchas de serigrafia
1505. Pulverize sobre as mãos antes de usar colas fortes para que não fiquem aderidas
à pele
1506. Renova e abrilhanta as fitas magnéticas
1507. Renova e protege as unhas postiças aplicadas nos salões de beleza
1508. Mantém os monta-cargas das obras de construção limpos de pó de gesso e cal
1509. Renova e protege as madeiras do painel de comando
1510. Lubrifica os carris deslizantes das serras mecânicas
1511. Elimina o pó gerado pela soldadura
1512. Elimina o betume das mãos
1513. Renova as cavilhas que bloqueiam os cilindros e evita que as tomadas se
encravem
1514. Proporciona uma capa protectora às tiras isolantes de Teflón
1515. Pulverize no quadro dos fusíveis para retira a humidade
1516. Evita que as bancadas de forja dos fabricantes de jóias se oxidem
1517. Evita a oxidação dos machetes
1518. Lubrifica as articulações giratórias dos ventiladores de extracção
1519. Protege as ferramentas das obras de alvenaria
1520. Pulverize sobre as linhas brancas do asfalto para que a água das chuvas não as
apague
1521. Evita os danos causados pela humidade nos cabos da tomada com terra do
televisor
1522. Elimina a humidade dos conectores dos cabos sísmicos
1523. Facilita a conservação da selagem hidrófuga das caixas de conexão dos telefones
1524. Retira a humidade das condutas eléctricas
1525. Isola a humidade das ferramentas para limpar as chaminés
1526. Utilize o produto como lubrificante para as tampas
1527. Lubrifica as plataformas giratórias das gruas de 35 toneladas
1528. Lubrifica as fechaduras das máquinas automáticas de venda
1529. Desaperta os parafusos da correia do relógio para poder retirar o eixo metálico
1530. Lubrifica a pistola de betume
1531. Desencrava os punhos giratórios utilizados para espalhar a tinta
1532. Lubrifica os freios pegajosos dos elevadores
1533. Lubrifica as armas de pólvora
1534. Lubrifica as pistolas de pintura
1535. Lubrifica os rolamentos da antena do radar dos barcos para pescar lagostas
1536. Amacia e penetra nas juntas das canalizações oxidadas ou bloqueadas
1537. Desaperta os parafusos do dispositivo de circulação dos sistemas de fornecimento
de água quente
1538. Desaperta as maçanetas da mesa de trabalho regulável
1539. Desencrava o dispositivo da canalização interior que controla as válvulas de saída
da água da casa de banho
1540. Silencia os ventiladores de turbina ruidosos
1541. Lubrifica as cadeiras hidráulicas das barbearias
1542. Evita a oxidação das máquinas instaladas sobre terrenos arenosos
1543. Protege as máquinas desplantadoras manuais contra a corrosão
1544. Lubrifica os modeladores de madeira
1545. Facilita a eliminação das marcas das derrapagens no cimento
1546. Elimina o alcatrão das lâminas das serras
1547. Lubrifica as engrenagens das máquinas misturadoras
1548. Lubrifica os botões encravados das máquinas de venda automáticas
1549. Pulverize na junta de borracha para facilitar a colocação do vidro na janela
1550. Evita que as cordas corrediças utilizadas nos trabalhos de canalização se
queimem com o chumbo fundido
1551. Retira a humidade das conexões telefónicas do interface da rede
1552. Pulverize sobre os cabides do guarda-roupa para que encaixem facilmente
1553. Lubrifica os rolamentos da guia das torres de perfuração
1554. Lubrifica os fechos dos quadros da electricidade
1555. Lubrifica os parafusos de fixação das vias

1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.

Silencia o ranger do ventilador do tecto
Lubrifica os cilindros de bloqueio durante a reparação
Lubrifica os cilindros de bloqueio durante a reparação
Lubrifica as cavilhas de bloqueio para verificar os rolamentos avariados
Facilita a extracção da argamassa das tinas de ensaio utilizadas nas obras de
construção
Oculta os riscos das portas metálicas dos elevadores
Pulverize no arame de cobre antes de aplicar o isolante de borracha com cola
para que os fios deslizem melhor
Os construtores utilizam o fundo de uma lata para desenhar círculos perfeitos.
Utilize a tampa para fazer círculos mais pequenos
Elimina a cola da lâmina de cobre durante a tintagem do vidro
Elimina o betão da pá
Permite detectar as fissuras nas soldaduras
Evita que as juntas fiquem pegadas
Permite a criação de uma superfície que repele o pó no telhado
Evita a oxidação da faca para abrir ostras
Elimina o alcatrão e o betão das solas dos sapatos
Lubrifica as correias dos mecanismos utilizados na construção
Renova as cordas de tracção quando estão sujas
Abrilhanta os pavimentos dos pisos para tirar fotografias
Pulverize, antes da instalação, sobre os quadros dos circuitos de TV para evitar a
oxidação dos mesmos
Renova os motores das máquinas vendedoras automáticas
Renova as engrenagens dos montacargas mecânicos
Elimina o alcatrão das solas dos sapatos
Abrilhanta as bigornas
Facilita a operação de amolar as paredes dos cilindros
Elimina a argamassa que fica pegada às ferramentas
Renova as válvulas de PVC
Renova o interior das máquinas vendedoras de bebidas
Faculta a limpeza da ferrugem das lápides de bronze
Penetra e desaperta os parafusos das abraçadeiras dos móveis
Protege as ferramentas utilizadas em arqueologia
Retira a sujidade persistente das amostras de rochas
Renova a base do dispositivo do detector de metais

INDÚSTRIA E MANUFACTURAÇÃO
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.

1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.

Desencrava os eixos dos motores
Evita a oxidação das barras duras
Desaperta o motor do dispositivo de ventilação
Desaperta a junta enroscada das bombas de água
Lubrifica os fechos giratórios
Lubrifica a mangueira de pressão do dispositivo dourado de dragagem
Lubrifica a mangueira de pressão do dispositivo prateado de dragagem
Reacondiciona as ferramentas recuperadas das antigas minas de ouro do deserto
Faça penetrar o produto no perfurador da máquina furadora de papéis para evitar
que se enferruje
Lubrifica as turbinas de ventilação do tecto
Retira a humidade dos botões dos comandos para evitar a oxidação dos mesmos
Facilita a extracção das capas das diversas ferramentas
Pulverize sobre as escavadoras para que a sujidade deslize melhor
Pulverize sobre a lâmina giratória para obter um corte mais macio
Lubrifica o mecanismo deslizador dos cuters
Elimina a sujidade das engrenagens das resistências
Renova a base do torno metálico
Lubrifica os motores de ventilação de óleo das caldeiras
Protege as condutas das perfuradoras de arame
Acaba com o ranger e protege o triturador de metais
Amolece o resíduo resinoso das lâminas com ponta de carboneto
Renova as válvulas dos compressores
Separa a laminação dos plásticos
Protege o metal coberto com pólvora

Lista de los 2.000 usos

1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.

Protege a pala de aço da prensa para impressão flexográfica
Ajuda a eliminar a ferrugem dos tapetes transportadores
Facilita a protecção dos esgotos
Renova e protege as placas de injecção das máquinas de moldação dos repuxos
do limpa pára-brisas
Elimina a sujidade e o óleo do compressor dos êmbolos dos solenóides
Melhora o tempo de corte das máquinas perfuradoras
Previne a corrosão dos conectores subaquáticos dos veículos comandados à
distância
Cubra as engrenagens de transmissão após a gravação para evitar a oxidação
das mesmas
Renova as lâminas dos cuters
Agente limpador e refrigerante durante o desenvolvimento dos trabalhos
Previne a corrosão do mecanismo de ignição do tabelier
Renova e protege os radiadores
Renova e protege os indicadores
Renova e protege as cabeças de corte nos trabalhos pesados
Renova e protege os remadores
Renova o equipamento de selagem da maquinaria GM
Renova e protege as partes móveis das imprensas antigas
Retira a humidade dos geradores eléctricos
Retira a humidade das ferramentas de precisão
Retira a humidade das perfuradoras dos trabalhos pesados
Lubrifica as junções de percurso
Lubrifica os recipientes misturadores das batedeiras comerciais
Desaperta os rolamentos dos tapetes transportadores
Lubrifica os micros medidores das ferramentas de precisão
Lubrifica as lâminas dos cuters de papel
Desaperta as roldanas dos dispositivos controlados por cabo
Lubrifica os comboios de engrenagem dos servomotores
Desaperta as ferramentas da máquina de pranchas
Lubrifica o cabo das misturadoras para ingredientes pesados
Lubrifica a barra de prensagem das imprensas para que as folhas se soltem
adequadamente
Renova e protege as zonas afectadas por condições bimetálicas, bem como pelo
desacoplamento das máquinas
Lubrifica o metal antes de passá-lo pelo rolo
Lubrifica as luzes do braço giratório
Utilize o produto como cortador quando quiser perfurar o cobre
Atenua o ranger da máquina para análises cristalográficas
Lubrifica o cabo de fibra óptica no caso da passagem por condutas estreitas
Lubrifica os rolamentos dos cortadores de tubos de cobre
Acondiciona a borracha sintética para facilitar o corte da mesma
Lubrifica a corrente do tapete transportador do forno de pizas
Lubrifica a ponta da mangueira para facilitar a sua introdução em outras
mangueiras de borracha sintética
Lubrifica os pregos para que entrem mais facilmente na madeira
Lubrifica a corrente das máquinas de lavar
Lubrifica os rolamentos deslizantes da folha de diamante da serra para mosaicos
Lubrifica os anéis redondos quando se montam as bombas de óleo
Lubrifica as plataformas giratórias dos braços dos monitores aéreos
Lubrifica os elementos de apoio dos transportadores de equipamento pesado para
facilitar o deslizamento dos mesmos
Lubrifica as lâminas da serra de arco para cortar metal
Lubrifica as roldanas de controlo
Lubrifica os parafusos da maquinaria pesada
Lubrifica os anéis redondos antes de conectá-los
Lubrifica o torno enquanto se trabalha nele
Lubrifica as perfuradoras de precisão
Lubrifica os cilindros pneumáticos
Lubrifica a embraiagem pneumática
Lubrifica os discos pneumáticos
Lubrifica as extremidades das cabeças das imprensas litográficas

1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.

Lubrifica as guias das imprensas litográficas
Lubrifica os rolamentos
Mantém limpos os depósitos de óleo da placa das fechaduras
Lubrifica a extrusão do alumínio durante o corte do mesmo
Lubrifica a máquina automática de selagem
Retira a tinta dos rolamentos das imprensas
É eficaz para dissolver o composto da fechadura de rosca
Pulverize sobre a capa do assento antes de colocá-la, pois facilita esta operação
Renova e dá brilho ao exterior das máquinas para fazer gelados de iogurte,
construídas em aço inoxidável
Evita que as canalizações flexíveis fiquem aderidas às canalizações de vidro com
o mesmo diâmetro
Desaperta os cabos das cisternas de propano
Elimina a resina das canalizações
Lubrifica a broca do molinete de vidro tingido
Pulverize sobre as garrafas de vidro antes de fazer-lhes o orifício para transformálas em candeeiros
Lubrifica a roda de diamante do cortador de vidro
Protege a bomba eléctrica da caldeira
Elimina o ranger do humidificador da caldeira
Renova os elementos reutilizáveis do filtro de ar
Elimina a gordura das mangueiras de borracha
Renova os rolamentos das caldeiras

AGRICULTURA

1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.

Desaperta os parafusos de válvula dos arados
Ajuda a dissolver a ferrugem dos utensílios utilizados nas pocilgas
Lubrifica o botão de arranque do gerador
Lubrifica as juntas dos compartimentos destinados ao gado
Protege os barris e os contentores de metal contra a ferrugem e a corrosão
Lubrifica e protege as folhas das serras para madeira
Lubrifica os cortadores de lenha
Reacondiciona as pontas metálicas dos rolamentos do fumigador das plantações
Renova as pontas hidráulicas dos conectores rápidos dos tractores
Lubrifica o alimentador vertical do tractor
Evita a oxidação dos rolamentos da trituradora/cortadora
Renova o pulsador da máquina do leite
Ajuda a manter a pintura das máquinas agrícolas com brilho e sem riscos
Elimina a sujidade dos rolamentos que ficaram encravados pelo fertilizante
Lubrifica a trituradora do tractor
Desaperta as correntes da máquina enfardadeira de feno
Penetra nos rolamentos encravados das escavadoras
Lubrifica a direcção do tractor
Lubrifica os rolamentos da porta do celeiro
Lubrifica as engrenagens desgastadas das instalações avícolas
Lubrifica os cabos aceleradores dos tractores
Lubrifica as partes articuláveis dos arneses dos arados para a neve
Desencrava as máquinas eléctricas para tosquiar ovelhas
Lubrifica as engrenagens dos tractores que removem a terra
Elimina os autocolantes da cauda dos bezerros expostos nas feiras
Lubrifica a fechadura da porta do celeiro
Ajuda a dissolver o óxido da máquina debulhadora de milho
Ajuda a dissolver o óxido das máquinas que introduzem as maçãs nos sacos

ARMAZENAGEM
1716.
1717.
1718.
1719.

Renova e protege contra a oxidação das máquinas elevadoras
Lubrifica os pregos para facilitar a sua extracção das paletes
Renova e protege as plataformas negras de redes metálicas
Protege os motores conectados às bombas para evitar uma enfardagem
defeituosa
1720. Renova e protege os sistemas que libertam a carga
1721. Renova as unidades de refrigeração Thermo King
1722. Renova e protege o freio da vagoneta

1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.

Lubrifica as correias para fixar a carga das camionetas
Lubrifica os braços elevadores das vagonetas
Elimina a sujidade das portas dos refrigeradores
Ajuda a dissolver o óxido das diversas partes da vagoneta
Lubrifica as rodas do macaco das paletes
Elimina o óxido das portas de aço inoxidável das caves
Pulverize sobre as cordas de fixação antes de colocar a carga para que não se
sujem com a tinta do camião
1730. Lubrifica os refrigeradores de evaporação dos tectos
1731. Lubrifica as dobradiças dos refrigeradores de plástico

ROUPA DE PROTECÇÃO
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.

Elimina a sujidade das lentes dos óculos de protecção
Elimina o betão dos sapatos
Elimina o gelo com sal das solas das botas de trabalho
Renova o equipamento para a reparação de calçado
Elimina os restos de fita isolante das botas de trabalho
Suprime o ranger das botas em pele quando são novas
Elimina a sujidade dos atacadores das botas de trabalho
Permite ocultar os riscos nos óculos de protecção de plástico
Pulverize sobre a lingueta de borracha das botas para calçá-las mais facilmente
Suaviza e dissolve o esterco seco das botas de trabalho
Elimina os restos de cimento e de borracha da roupa de trabalho
Devolve a transparência ao calçado de plástico

SERVIÇOS PÚBLICOS

1744. Protege os medidores de água metálicos contra a oxidação e a corrosão
1745. Elimina os autocolantes dos rolamentos das correias do equipamento de
classificação de correio
1746. Renova e protege os tubos limpadores de sarjetas
1747. Liberta os tubos de alcatrão quente
1748. Elimina a gordura dos carris
1749. Protege o equipamento antigo dos barcos de vapor
1750. Evita a oxidação do revestimento das caixas registadoras das lavandarias
1751. Evita o ranger das portas das celas das prisões
1752. Lubrifica o braço da máquina classificadora de cartas
1753. Lubrifica os elevadores de passageiros dos autocarros urbanos
1754. Lubrifica as portas dos vagões de mercadorias dos autoferros
1755. Lubrifica as cabeças dos ganchos dos vagões dos comboios
1756. Lubrifica a tampa do revestimento da conduta de ventilação do medidor de gás
1757. Lubrifica as partes da antena das torres de emissão
1758. Desaperta os rolamentos oxidados das abraçadeiras da antena de rádio
1759. Desaperta as fechaduras encravadas dos parquímetros
1760. Facilita a eliminação do óxido dos êmbolos do motor a vapor
1761. Elimina o ranger do carrinho metálico da biblioteca
1762. Acaba com o ranger das placas com os nomes das ruas e dos sinais de trânsito
que oscilam
1763. Pulverize sobre a grelha de ventilação da máquina de coser para evitar que fique
obstruída
1764. Protege e mantém as armaduras
1765. Elimina as pinturas com spray dos sinais reflectores
1766. Elimina a pastilha elástica da ranhura das moedas dos parquímetros
1767. Lubrifica as portas corrediças dos comboios de passageiros

ASSISTÊNCIA SANITÁRIA

1768. Lubrifica as rodas dos carrinhos de mão
1769. Cubra com o produto os instrumentos dentais antes de colocá-los no autoclave
para evitar uma oxidação excessiva
1770. Renova os botões dos comandos das camas dos hospitais
1771. Elimina a fita e a cola deixados no microscópio e no equipamento
1772. Lubrifica o interior dos sapatos ortopédicos para extrair facilmente o
molde/vazamento
1773. Elimina a fita transparente da máquina de raios x

Lista de los 2.000 usos

1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.

Renova os tabuleiros das camas
Lubrifica os dentes dos rolamentos da máquina de raios x
Lubrifica os aparelhos Mayo para suavizar durante a cirurgia
Lubrifica as calhas das cortinas dos quartos dos hospitais
Lubrifica os aparelhos da marca Gurneys
Permite a manutenção dos comandos do desfibrilador do monitor cardíaco
Lubrifica os comandos das pilhas do laringoscópio
Desbloqueia as bombas de frio dos hospitais
Lubrifica as rodas dos suportes para o soro
Elimina o ranger da cadeira do dentista
Lubrifica as portas esterilizadoras do hospital
Termina com o ranger dos cartuchos de raios x
Lubrifica o mecanismo difusor de energia do tecto do Laboratório de Cateterização
Cardíaca
Lubrifica as junções dos ossos dos esqueletos dos laboratórios
Elimina o ranger das engrenagens das cadeiras hidráulicas
Elimina a fita cirúrgica das calhas das camas dos hospitais
Prolonga a vida das peças dentais de alta velocidade
Pulverize sobre um pano para facilitar a limpeza dos manequins CPR
Lubrifica os estetoscópios
Elimina o ranger dos gessos
Desaperta as manivelas das camas dos hospitais

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

1795. Lubrifica as pistolas de giz
1796. Facilita a eliminação da fita reflectora dos coletes de salvamento
1797. Lubrifica as engrenagens das luzes dos carros da polícia para que girem
facilmente
1798. Acaba com o ranger dos acessórios dos cintos das armas dos polícias
1799. Elimina a cola da fita das provas após o processamento das mesmas
1800. Renova e protege as algemas
1801. Protege contra a oxidação as ferramentas para cavar, utilizadas nas operações de
extinção de incêndios florestais
1802. Lubrifica as válvulas dos camiões dos bombeiros

FORÇAS ARMADAS

1803. Elimina o ranger dos acessórios dos tecidos durante as manobras do exército
1804. Evita a oxidação das baionetas quando se encontram guardadas nas respectivas
bainhas
1805. Elimina as marcas das botas na coberta dos navios
1806. Verificação preventiva de manutenção e serviço das armas militares como a
espingarda M16A2
1807. Renova e protege as folhas do compressor do avião a reacção
1808. Renova e protege as engrenagens do radar
1809. Renova e protege as armas automáticas
1810. Renova e protege as lagartas dos tanques militares
1811. Renova e protege os dispositivos de transporte de armas
1812. Renova e protege as engrenagens das armas
1813. Retira a humidade dos quadrantes dos helicópteros
1814. Elimina a humidade da engrenagem do radar
1815. Desloca a humidade das velas dos tanques
1816. Evita a oxidação das armas de campo
1817. Evita a corrosão do equipamento eléctrico portátil
1818. Evita a corrosão das armas de campo
1819. Evita a oxidação nos pontos de junção das asas
1820. Evita a corrosão da engrenagem do radar
1821. Renova e protege as baionetas
1822. Lubrifica os rolamentos de dobradiça dos barcos
1823. Lubrifica a caixa protectora das rodas nos barcos
1824. Lubrifica o sistema de arranque do tanque
1825. Lubrifica os acessórios das armas de precisão
1826. Lubrifica os fechos rebatíveis dos assentos
1827. Lubrifica os fechos hidráulicos das calhas do assento rebatível do piloto

1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.

Lubrifica os motores de reacção para facilitar a regulação e a desmontagem
Retira o fluido hidráulico dos motores
Renova e protege as caixas da munição
Permite que as portas dos silos de mísseis se abram e fechem com facilidade
Dá brilho aos mísseis atlas
Lubrifica o detonador de cabo e o porta-tampão das armas perfuradoras
Lubrifica as bússolas
Elimina o óleo de brita dos pavimentos de mosaico
Renova e protege as máquinas instaladas no solo e as ferramentas manuais
Renova e protege os engates das clarabóias
Desaperta os nós específicos dos barcos
Evita que as junções dos barcos se oxidem
Desaperta os parafusos oxidados dos barcos
Lubrifica os cabos de válvula da bobina dos sistemas hidráulicos dos barcos
Protege e lubrifica os cais flutuantes dos barcos após a descongelação
Lubrifica os trincos das cozinhas

ESCRITÓRIO

1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.

Renova a tinta seca dos injectores da máquina de calcular
Lubrifica os mecanismos de regulação das cadeiras de escritório
Renova os projectores
Lubrifica as engrenagens do triturador de papel
Renova e lubrifica os rolamentos e os contadores de moedas
Elimina as marcas do autocolante dos quadros de eliminação a seco
Elimina os autocolantes do mobiliário de escritório
Lubrifica as máquinas de transcrição
Elimina a tinta das mãos
Desencrava os armários bloqueados
Elimina o indicador permanente dos quadros de eliminação a seco
Filtra o pó quando se pulveriza sobre o filtro do ar condicionado
Elimina a tinta da impressora dos lugares não desejados
Penetra nos dispositivos elevadores das cadeiras de escritório para facilitar a
regulação das mesmas
Lubrifica as rodas do carrinho do retroprojector
Lubrifica as anilhas da máquina de encadernar
Lubrifica os parafusos encravados dos retroprojectores
Lubrifica as rodas do carrinho do computador
Acaba com o ruído da fita da máquina de calcular
Lubrifica o mecanismo de inclinação da cadeira giratória
Liberta o mecanismo das cadeiras ergonómicas
Lubrifica os carimbos para estampar as datas
Lubrifica os mecanismos pegajosos das máquinas de escrever antigas
Lubrifica e protege a máquina de agrafar eléctrica
Lubrifica os armários dos arquivos
Desaperta os botões encravados das máquinas de calcular
Desaperta as dobradiças oxidadas dos carrinhos auxiliares dos escritórios
Lubrifica as molas das cadeiras de escritório
Faz com que as rodas das cadeiras de escritório rodem com mais facilidade
Elimina o ruído das máquinas cortadoras de papel
Utilize o produto sobre as juntas das cadeiras para diminuir os ruídos
Lubrifica o mecanismo da manivela do afia lápis
Lubrifica a perfuradora
Elimina o ruído do desenrolador de fita-cola
Lubrifica o ventilador do motor do ar condicionado da janela
Facilita a extracção dos autocolantes de identificação das carcaças dos
computadores
Lubrifica as fechaduras das mesas de escritório
Elimina a sujidade dos protectores de plástico das mesas de escritório
Reacondiciona os rolos dos aparelhos de fax
Lubrifica o comando de regulação do retroprojector
Permite um melhor deslizamento do rato de bola
Lubrifica os rolamentos das cadeiras
Lubrifica as esferográficas e os lápis mecânicos

VENDA A RETALHO

1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.

Elimina a sujidade das pistolas de estampagem de preços
Lubrifica a gaveta das caixas registradoras
Lubrifica o mecanismo de bloqueio da ranhura de expulsão da fita de vídeo
Lubrifica as estantes giratórias das revistas
Renova e lubrifica o gatilho da mangueira da bomba de gasolina
Lubrifica as cadeiras giratórias dos cafés
Elimina o ranger das rodas dos carrinhos das compras
Lubrifica as fechaduras da gaveta do dinheiro
Lubrifica os rolamentos das caixas registadoras de metal
Lubrifica os números intercambiáveis dos rótulos com os preços nas estações de
serviço
1897. Lubrifica as rodas pegajosas dos carrinhos das compras

ENTRETENIMENTO

1898. Dá brilho ao vinilo das máquinas de discos
1899. Lubrifica o sistema de direcção das máquinas que dão troco quando se introduz
uma nota
1900. Lubrifica as abraçadeiras do tipo C dos aparelhos utilizados para iluminarem o
cenário
1901. Acaba com o ranger das andas
1902. Lubrifica o eixo do receptor de moedas das máquinas de jogos
1903. Lubrifica os comandos das máquinas de pinball
1904. Lubrifica os mecanismos das máquinas de discos antigas
1905. Lubrifica e renova os aceleradores de tensão dos aparelhos dos teatros
1906. Lubrifica as fechaduras das caixas de ferro para guardar o dinheiro das mesas de
jogo
1907. Desaperta as juntas da roupa
1908. Renova e protege os postos exteriores de pipocas
1909. Lubrifica os elevadores dos bowlings

6. OUTROS

FESTAS DE NATAL

1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.

Ajuda a eliminar o óxido do trenó do Pai Natal
Elimina as marcas deixadas pelos adornos da Árvore de Natal
Permite retirar facilmente os elementos decorativos autocolantes sobre o Natal
Evita a oxidação da Árvore de Natal
Evita que a neve fique aderida à porta do quintal
Lubrifica os ramos da Árvore de Natal artificial
Lubrifica as renas de natal mecânicas
Lubrifica as partes articuláveis dos presentes de natal
Lubrifica os parafusos dos adornos de natal
Permite a manutenção preventiva da decoração natalícia antes de ser guardada
novamente
1920. Elimina a neve artificial das janelas depois das férias de Natal

EQUIPAMENTO PARA DEFICIENTES

1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.

Elimina a humidade dos aparelhos auditivos e renova o compartimento da pilha
Ajuda a retirar a perna ortopédica encravada
Lubrifica e renova os braços ortopédicos
Lubrifica e acaba com o ranger do punho da muleta regulável
Lubrifica o elevador para deficientes do microbus
Lubrifica os apoios para os pés das cadeiras de rodas
Lubrifica as cadeiras elevadoras dos veículos
Lubrifica as peças das cadeiras de rodas
Lubrifica as engrenagens da cadeira de rodas
Lubrifica a alavanca do freio das cadeiras de rodas
Lubrifica os rolamentos das cadeiras de rodas
Lubrifica os eixos das cadeiras de rodas
Lubrifica o controlo do volume dos aparelhos auditivos
Elimina o óxido das rodas das cadeiras utilizadas na casa de banho
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1935.
1936.
1937.
1938.
1939.

Acaba com o ranger das muletas
Lubrifica os aparelhos ortopédicos dos tornozelos
Elimina a ferrugem das muletas
Lubrifica as dobradiças dos aparelhos ortopédicos das pernas
Lubrifica o elevador da scooter

GERAL

1940. Permite eliminar facilmente as marcas deixadas pelas inundações nos painéis de
cedro
1941. Lubrifica a polé da bomba do escoadouro
1942. Elimina as marcas deixadas pelas inundações nos painéis
1943. Dissolve a cola
1944. Lubrifica as polés dos mastros das bandeiras
1945. Lubrifica as rodas de borracha
1946. Lubrifica os fechos das montras das lojas
1947. Elimina a cera das abelhas
1948. Elimina a fita dos tubos
1949. Elimina a fita do arpão
1950. Elimina a pastilha elástica dos mastros das bandeiras
1951. Desencrava as folhas das navalhas de algibeira
1952. Facilita a abertura das fechaduras das caixas que ficaram empenadas com o calor
1953. Elimina a sujidade dos botões do telefone
1954. Elimina a tinta da carpete
1955. Dá brilho ao aço
1956. Acaba com o ranger dos botões de controlo de temperatura
1957. Permite torcer os fios de arame com mais facilidade
1958. Facilita a limpeza das superfícies metálicas
1959. Elimina o alcatrão aderido aos pés
1960. Elimina o ranger das fechaduras
1961. Lubrifica os rolamentos das pantalhas
1962. Lubrifica os cata-ventos ruidosos
1963. Lubrifica as rodas dos sacos transportadores de livros
1964. Protege quase todas as rodas de vinilo
1965. Lubrifica os fechos enferrujados
1966. Elimina o óxido das chaves antigas
1967. Renova e protege os cabos e os conectores
1968. Renova e protege as antenas de rádio CB
1969. Renova e protege os cofres de segurança
1970. Elimina a pastilha elástica das conchas das tartarugas
1971. Elimina a laca dos acessórios pesados de bronze
1972. Elimina o lodo depositado nas fibras de vidro
1973. Elimina as marcas deixadas nas superfícies de borracha
1974. Renova os reflectores das luzes fluorescentes
1975. Elimina a humidade dos conectores das antenas
1976. Elimina a humidade do flash
1977. Desencrava a fechadura dos cofres de segurança
1978. Evita que os gatos se aproximem das antenas de televisão
1979. Faz com que as pantalhas de arame não fiquem enferrujadas
1980. Desaperta as fitas das correias após a passagem de um furacão
1981. Lubrifica o botão de regulação das muletas
1982. Pode ser utilizado como óleo de corte
1983. Lubrifica as fechaduras de duas voltas das portas
1984. Lubrifica o compartimento da pilha do flash para facilitar a extracção da mesma
1985. Lubrifica os interruptores do flash
1986. Lubrifica os mecanismos da máquina das pastilhas elásticas
1987. Lubrifica o pau que eleva a bomba do sumidouro
1988. Lubrifica o mecanismo da ratoeira para apanhar ratos
1989. Lubrifica as juntas dos robots
1990. Lubrifica a borracha das sandálias de forma a facilitar a reparação das mesmas
(colocando um plástico no orifício)
1991. Lubrifica os trincos deslizantes
1992. Lubrifica os parafusos encravados dos trampolins
1993. Lubrifica o punho da manivela do poço

1994.
1995.
1996.
1997.
1998.

Lubrifica as plataformas giratórias das mangas eólicas
Protege e renova as lápides
Protege as antenas dos aparelhos dos radioamadores
Elimina os riscos e as marcas ao limpar os quadros quando estão novos
Pulverize sobre a bobina do altifalante do aparelho de rádio antigo para eliminar o
ruído produzido pelas vibrações

1999. Pulverize levemente sobre os depósitos de água estagnada para evitar a
incubação dos ovos dos mosquitos
2000. Pulverize sobre os eixos de bloqueio do cofre portátil resistente ao fogo, de forma
a permitir o perfeito funcionamento dos mesmos
2001. Cria uma camada sobre as superfícies para evitar o consumo de cocaína sobre as
mesmas

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Os usos do WD-40 descritos na presente lista foram proporcionados pelos
consumidores do produto à WD-40 Company Ltd, e não devem ser
entendidos como recomendações ou sugestões para a utilização do WD-40
por parte da WD-40 Company Ltd. Estes usos não foram testados pela WD-40
Company Ltd. Os consumidores deverão utilizar o seu senso comum quando
pretendam utilizar o WD-40. Respeite sempre as instruções de uso e preste
atenção às advertências impressas na embalagem do WD-40.
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