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Với hơn 100.000 sản phẩm chất lượng thông

qua nhiều kênh mua hàng tiện lợi và dễ dàng 

đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Đại diện bán hàng

Với sự gia nhập của Wuerth vào năm 1990, chúng 
tôi sử dụng hệ thống bán hàng thông qua đại diện
bán hàng. Hiện tại chúng tôi vẫn gắn bó với mô hình 
bán hàng và dịch vụ này.
* Dành cho khách hàng có MST (công ty hoặc hộ
kinh doanh cá thể)

Online Shop
Một cách tiện lợi khác để mua sắm trên hệ
thống trực tuyến không giới hạn thời gian và
địa điểm.
* Dành cho khách hàng đã được tạo tài
khoản eshop của Wurth

eshop.wurth.com.vn

Gọi 028.3844 6901
Nhân viên Telesales sẵn sàng để phục vụ từ
Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Shopee
Một cách tiện lợi khác để mua sắm trên
thương mại điện tử.
* Dành cho khách hàng cá nhân

Lazada
Một cách tiện lợi khác để mua sắm trên
thương mại điện tử.
* Dành cho khách hàng cá nhân

CÁC KÊNH MUA HÀNG



SẢN PHẨM DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG

VỆ SINH KIM PHUN XĂNG

VỆ SINH HỌNG GA 

SÚC RỬA HỆ THỐNG 
GIẢI NHIỆT

NƯỚC GIẢI NHIỆT

MỠ BÒ NƯỚC

BẢO TRÌ ĐA NĂNG

BẢO DƯỠNG BÔI TRƠN DÂY 
SÊN (MỠ BÒ KHÔ)

BẢO DƯỠNG PHỤC HỒI 
DÂY CUROA

TRUYỀN ĐỘNG CUROA XE TAY GA



CHẤT VỆ SINH KIM PHUN XĂNG LBW400 - 330ML
Art. No. 089356091

SẢN PHẨM DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG

 Làm sạch cặn bẩn hình thành trong đót kim & các lỗ kim
phun xăng.

 Giúp động cơ vận hành êm ái.
 Phục hồi công suất động cơ.
 Giảm mức tiêu hao nhiên liệu.
 Tăng tuổi thọ kim phun.
 Giảm lượng khí thải ra môi trường.

* Sản phẩm dùng chung với bộ dụng cụ kết nối như hướng dẫn
phía sau.

CHẤT VỆ SINH HỌNG GA HP - 500ML
Art. No. 5861113500

 Làm sạch hiệu quả & an toàn các mảng bám và cặn dính
trong khu vực họng ga, bộ chế hòa khí.

 Phun trực tiếp mà không cần tháo gỡ các bộ phận chi tiết.
 Tối ưu hiệu suất hòa khí trong buồng đốt.
 Duy trì & cải thiện hoạt động của van tiết lưu.
 Giảm lượng khí thải ra môi trường.

CHẤT SÚC RỬA HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT - 250ML
Art. No. 5861510250

 Làm sạch cặn bẩn và tạp chất lâu ngày bên trong toàn bộ hệ 
thống làm mát của xe, thông rửa hệ thống mà không cần
tháo dỡ phức tạp. 

 Tăng hiệu quả giải nhiệt.
 Thích hợp cho tất cả các động cơ sử dụng hệ thống làm mát 

bằng chất lỏng.

NƯỚC GIẢI NHIỆT -35°C (ĐỎ/ XANH) – 1L
Art. No. 0892350001 (ĐỎ)/ 0892351001 (XANH)

 Nước làm mát động cơ với thành phần ethylene 
glycol.

 Đảm bảo hiệu suất trong việc chống sôi, chống
đông, ngăn ngừa rỉ sét, làm tan bọt khí và không
lắng cặn, sử dụng được trong thời gian dài.

 Cải thiện hiệu quả làm mát của hệ thống giải nhiệt.

MỠ BÒ NƯỚC HHS2000 - 500ML
Art. No. 0893106

 Tạo lớp màng bôi trơn đặt biệt, chống rỉ, giảm ma sát cho
bản lề, ổ khóa, ốc vít, các tổ hợp khớp nối, rãnh trượt…

 Len lỏi tối đa, thấm sâu vào các khe hở hẹp nhất.
 Ngăn nước, ngăn muối, chống chịu axit và kiềm.
 Mỡ tổng hợp chịu áp suất cao, kết dính ổn định, không chứa

silicone, nhựa và axit.

CHẤT BẢO TRÌ ĐA NĂNG ULTRA2040 - 500ML
Art. No. 0890085500

 Chất tẩy rỉ, bôi trơn, khử nước đa năng.
 Nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét, khó tháo nhờ độ thẩm thấu 

mạnh, len lỏi sâu.
 Công thức chứa PTFE, tạo lớp màng bảo vệ chống ăn mòn 

cho ẩm ướt, ngăn chặn sự hình thành rỉ sét.
 Bảo vệ mạch điện nhờ tính năng khử nước, ẩm cực mạnh.

CHẤT BẢO DƯỠNG PHỤC HỒI DÂY CUROA - 400ML
Art. No. 0893230

 Giảm sự trơn trượt, chống rít và tăng hiệu quả truyền tải của 
dây curoa.

 Phục hồi, chống lão hóa cao su, nâng cao hiệu quả truyền 
tải của động cơ.

 Phù hợp với các loại curoa chữ V, giảm hiện tượng trượt dây
do độ ẩm, nhiệt độ, lão hóa…

CHẤT BẢO DƯỠNG BÔI TRƠN DÂY SÊN (MỠ BÒ 
KHÔ) HHS DRYLUBE - 400ML
Art. No. 08931066

• Len lõi tốt vào các khe nhỏ hẹp, bôi trơn bảo vệ bề mặt kim
loại, chống mài mòn.

• Chống chịu tốt với nước, muối, axit nhẹ và kiềm, chống rỉ sét

• Không bám nước bám bụi, không bị văng do tác động của lực
quay li tâm, đảm bảo tính thẩm mỹ.

* Sản phẩm thường dùng sau khi vệ sinh sên bằng chất tẩy rửa
dầu mỡ 08901087.



DỤNG CỤ BẢO DƯỠNG

BỘ DỤNG CỤ ĐA NĂNG 91 CHI TIẾT
Art. No. 096593 120

BỘ CỜ LÊ 28 CHI TIẾT
Art. No. 071330142

DUNG DỊCH RỬA TAY AN TOÀN 4L & BỘ DỤNG CỤ CHIẾT RÓT
Art. No. 0893900001 & 08919011

• Dung dịch rửa sạch tay và loại bỏ vết bẩn như dầu, mỡ, graphit, bụi kim
loại và muội/bồ hóng với sự kết hợp cân bằng giữa cát tẩy rửa tự nhiên
và PU.

• Nhẹ dịu với làn da, chống kích ứng
• pH-trung tính và không có xà phòng
• Đã được thử nghiệm về mặt da liễu
• Không làm tắc nghẽn cho hệ thống xả
• Không có kiềm và silicon



SẢN PHẨM DUNG DỊCH CHĂM SÓC

TẨY RỬA ĐA NĂNG

PHỦ BÓNG & BẢO VỆ 
KHOANG MÁY

PHỤC HỒI NHỰA ĐEN

XI ĐÁNH BÓNG SƠN AP30

XI ĐÁNH BÓNG SƠN AP10

PHỦ BÓNG VÀ BẢO VỆ SƠN

TẨY KEO NHÃN, DECAL

TẨY RỬA NHỰA ĐƯỜNG

VỆ SINH SÊN, TẨY
RỬA DẦU MỠ

TRUYỀN ĐỘNG NHÔNG SÊN ĐĨA



SẢN PHẨM DUNG DỊCH CHĂM SÓC

CHẤT TẨY RỬA ĐA NĂNG BMF - 5L
Art. No. 0893 1182

 Dung dịch tẩy rửa đa dụng, thân thiện với môi trường.
 Thành phần không chưa silicone và AOX, dung môi và các

chất ăn mòn.
 Có khả năng phân hủy sinh học.
 Tác động mạnh trong việc hòa tan dầu mỡ và các vết bẩn

mà không ảnh hưởng đến vật liệu bề mặt sơn, cao su hoặc
nhựa.

* Sản phẩm có thể sử dụng trực tiếp hoặc kết hợp với sung 
phun áp lực cao TOP GUN.

 Tạo lớp phủ bảo vệ & phục hồi và làm đẹp bề mặt nhựa, 
cao su, ống dẫn… trong khoang máy động cơ

 Độ bám, độ đàn hồi cao.
 Chống bám bụi.
 Ngăn ngừa hiện tượng ăn mòn, rỉ sét do độ ẩm và hơi

muối trên bề mặt kim loại.

CHẤT PHỦ BÓNG & BẢO VỆ KHOANG MÁY- 400ml

Art. No. 0892 790 

GEL PHỤC HỒI NHỰA ĐEN- 75ml
Art. No. 0893 2801 

 Giúp phục hồi màu của các phần nhựa đen bị mốc trắng, 
bạc màu do tác động của môi trường và thời tiết.

 Phục hồi, lấy lại màu đen sâu và sáng bóng như mới.

XI ĐÁNH BÓNG CHỐNG LOANG MÀU P30 PLUS -
1KG
Art. No. 0893 150030 

 Xi đánh bóng gốc nước bước 2, xóa các vết quầng và tạo
hiệu ứng bóng gương sâu.

 Công thức chứa aluminium oxide tiên tiến, vượt trội. Sử dụng
sau bước nhám P3000.

 Ít bụi, chống văng xi, hiệu quả kinh tế.

* Sản phẩm dùng chung với bộ dụng cụ chăm sóc.

XI ĐÁNH BÓNG NHANH P10 PLUS - 1KG

Art. No. 0893 150010 

 Xi đánh bóng gốc nước bước 1, độ cắt cao, xóa các vết
xước sâu.

 Công thức chứa aluminium oxide tiên tiến, vượt trội. Sử dụng
sau bước nhám P1500

 Ít bụi, chống văng xi, hiệu quả kinh tế.

* Sản phẩm dùng chung với bộ dụng cụ chăm sóc.

CHẤT PHỦ BÓNG VÀ BẢO VỆ SƠN - 250ml
Art. No. 0893 0126 

 Phủ bảo vệ tất cả các bề mặt có độ bóng cao.
 Tạo nên một bề mặt sơn cực kì bóng mượt.
 Tăng khả năng chống trầy xước.
 Chống lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt, muối, tia cực tím, 

dung môi tẩy rửa…

* Sản phẩm dùng chung với bộ dụng cụ chăm sóc

 Chất tẩy rửa đặt biệt chất lượng cao để loại
bỏ keo băng dính, nhãn dán, phim dán…

 Tẩy nhanh vết bẩn do dầu mỡ, sáp, keo,
silicone…

 Mùi thơm dễ chịu.
 Thành phần không chưa silicone và AOX.
 Đạt chứng nhận NSF.

CHẤT TẨY KEO NHÃN, DECAL- 500ml
Art. No. 0893 140 

CHẤT TẨY RỬA NHỰA ĐƯỜNG 
300ML
Art. No. 089026

 Tẩy sạch nhẹ nhàng các vết nhựa đường, 
asphalt và các vết bám văng từ mặt đường
lên thân xe.

 Độ tẩy rửa cao.
 Sử dụng an toàn, không gây hại đến bề 

mặt sơn.

CHẤT VỆ SINH SÊN, TẨY RỬA DẦU
MỠ - 500ML
Art. No. 08901087

 Nhanh chóng và dễ dàng đánh bay bụi bẩn và
dầu mỡ lâu ngày bám trên dây sên mà không
gây hại đến các ron cao su giảm âm, trả lại vẻ
sáng bóng như ban đầu.

 Ứng dụng phổ biến trong quá trình sửa chữa, 
bảo trì và thay thế các chi tiết động cơ, phanh 
đĩa ô tô.

 Bốc hơi sạch và nhanh, thuận tiện cho các công
đoạn tiếp theo.

 Hiệu năng làm sạch cao, không để lại màng
bám cặn.



DỤNG CỤ CHĂM SÓC

 Hiệu ứng phun sương tán mịn giúp
tối đa hiệu quả sử dụng dung dịch.

 Cơ chế quay ổ bi tạo ra hiệu ứng
phun lốc xoáy.

 Có thể điều chỉnh vòi phun bằng tay.
 Dễ dàng tiếp cận & làm sạch những vị 

trí khó tiếp cận nhất.

SÚNG PHUN ÁP LỰC CAO TOP GUN
Art. No. 0891 703140 

MÁY ĐÁNH BÓNG
Art. No. 5717043130 Đế dán đánh bóng

Lông cừu đánh bóng

Xốp đánh bóng cứng/mềm

Khăn lau chuyên dụng

SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ KẾT NỐI DUNG DỊCH VỆ SINH KIM PHUN XĂNG 

CÔNG TY TNHH WURTH VIỆT NAM

Lầu 5 & 6, 324 – 326 – 328 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
T: +84 28 3844 6901
F: +84 28 3844 6902
info@wurth.com.vn
www.wurth.com.vn

Mua ngay

mailto:info@wurth.com.vn

