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CÁC SẢN PHẨM DÙNG TRONG 
SẢN XUẤT &  
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP 



• Xịt bôi trơn, chống gỉ, chống 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 
a-xít và kiềm. 

• Thành phần không chứa silicon, resin 
và a-xít. 

MỠ BÒ NƯỚC HHS2000 500ML  
Art. No. 0893106      

• Dầu bôi trơn phù hợp cho các bộ 
phận có trục quay nhanh 

• Ngăn ngừa bụi bám dính lại 
• Bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời 
• Bôi trơn được những khu vực khó 

tiếp cận, thâm nhập ngay cả 
những khoảng trống nhỏ nhất 

• Không làm ảnh hưởng bề mặt sơn 
• Chống nước và nước muối, axit 

yếu và bazơ 
• Không chứa silicone, nhựa và axit 

MỠ BÒ XỊT KHÔ HHS DRYLUBE 
400ML  
Art. No. 08931066     

SẢN PHẨM BÔI TRƠN 

MỠ BÒ CHỊU NHIỆT CAO CU-800 
LON 1KG 
Art. No. 08938002 

MỠ ĐA NĂNG NHÓM I TRA BẠC 
ĐẠN 400G 
Art. No. 08938711 

MỠ ĐA NĂNG NHÓM III SIÊU 
BỀN 400GR 
Art. No. 0890402    

• Keo dán đồng bôi trơn, hiệu quả 
bôi trơn lâu dài, tuyệt vời, cung 
cấp khả năng bảo vệ lâu dài 
chống lại hiện tượng cháy và 
hàn, hàn nguội, mài mòn, ăn mòn 
và ăn mòn ma sát. 

• Có thể được sử dụng ở nhiệt độ 
từ -20 ° C đến + 1200 ° C để 
bôi trơn khô 

• Chịu được nước, dung dịch kiềm 
pha loãng và axit 

• Không chứa silicone và AOX 

• Mỡ graphit chứa xà phòng Lithium 
chịu được áp suất cao với phụ gia 
EP. 

• Bảo vệ chống lại sự ăn mòn 
• Khả năng chống bụi, bẩn và nước 

tuyệt vời 

• Mỡ graphit chứa xà phòng Lithium 
chịu được áp suất cao với phụ gia 
EP. 

• Bảo vệ chống lại sự ăn mòn 
• Khả năng chống bụi, bẩn và nước 

tuyệt vời 
• Không chứa kim loại nặng và clo 
• Không chứa silicone và nhựa thông 

• Bảo vệ các bộ phận nhựa, cao su 
Tác dụng chống tĩnh điện (chống 
bụi) 

• Ngăn chặn phát sinh tiếng rít và 
tiếng kêu giữa các vật liệu khác 
nhau, ví dụ: kim loại / nhựa, vv 

• Không chất nhuộm 

DẦU SILICON BẢO DƯỠNG ĐA 
NĂNG 500ML 
Art. No. 0893221 



HÓA CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP 

CHẤT TẨY RỬA KEO, NHÃN DECAL 
500ML 
Art. No. 0893140 

• Tẩy nhanh vết bẩn do dầu, mỡ, 
wax, keo, silicon… 

• Bóc sạch dễ dàng nhãn mác, decal 
khỏi bề mặt. 

• Lưu lại mùi thơm tươi mát dễ chịu. 
• Thành phần không chứa silicon và 

AOX. 

DUNG DỊCH RỬA TAY AN TOÀN 
4000ML 
Art. No. 08939000 

• Chất rửa tay khi bị bám bẩn nhiều 
Làm sạch và không làm hại da tay 

• Ngăn ngừa kích ứng da nhờ tỷ lệ 
cao các chất có tác dụng phòng 
ngừa 

• pH trung tính và không có xà phòng 
• Đã qua kết quả kiểm tra da liễu 
• Không có kiềm và silicone 

CHẤT TẨY RỬA ĐA NĂNG BMF 5L 
Art. No. 08931182 

• Dung dịch tẩy rửa đa dụng thân 
thiện môi trường. 

• Công thức hoạt tính bề mặt, tự 
phân hủy sinh học. 

• Tan rã nhanh và an toàn trong 
nước thải (B 5105). 

• Thành phần không chứa silicon và 
AOX. 

DUNG DỊCH SÚC RỬA THIẾT BỊ - 
25L 
Art. No. 0995000001 

• Dầu, mỡ và các chất bẩn khác được 
loại bỏ nhanh chóng và triệt để khỏi 
hệ thống phanh, động cơ và dụng 
cụ và chống ăn mòn tạm thời 

• Được chứng nhận NSF. 

CHẤT VỆ SINH THẮNG, TẨY 
RỬA DẦU MỠ - 60L 
Art. No. 0890108760  

• Dung dịch dùng để làm sạch và 
tẩy nhờn trong quá trình bảo trì 
và sửa chữa. Tẩy sạch dầu, mỡ, 
bụi, keo, dung môi và các vết 
bám bẩn công nghiệp tích tụ lâu 
ngày. 
 

• Không có chất Acetone ,AOX , 
silicon 

CHẤT ĐÁNH BÓNG PHỤC HỒI 
KIM LOẠI 400G 
Art. No. 08931211 

• Chất tẩy rửa kim loại mạnh mẽ để 
loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất 
. 

• Ôxít nhôm tự nhiên được sử dụng 
làm chất mài mòn 

• Đem lại bề mặt mịn, không thấm 
nước 

• Hiệu quả ngăn ngừa tái nhiễm sét, 
An toàn để sử dụng trong các 
hoạt động chế biến thực phẩm 



HÓA CHẤT  CÔNG NGHIỆP 

KEO SILICONE CHỊU NHIỆT 
SUPER RTV 
Art. No. 08933216 

• Hợp chất kết dính sử dụng trong 
công nghiệp và lĩnh vực ô tô. 

• Kháng hóa chất tuyệt vời 
• Chất làm lạnh và chất chống 

đóng băng vượt trội 
• Chất kết dính không axit 

DUNG DỊCH PHÁT HIỆN RÒ RÌ 
Art. No. 089020 

• Phát hiện các khu vực rò rỉ trong 
hệ thống khí nén và khí đốt 

• Dễ dàng, tiết kiệm thời gian phát 
hiện các khu vực bị rò rỉ áp suất 
Không cháy, do đó cũng có thể 
được sử dụng trên các hệ thống, 
thùng chứa và đường ống có khí 
dễ cháy 

• Nhiệt độ xử lý: + 5 ° C đến + 50 
° C, Đóng băng ở 0 ° C 

DẦU KHOAN CẮT KIM LOẠI 

Art. No. 0893050004 

DUNG DỊCH CHUYỂN HÓA RỈ SÉT 
– 1L 
Art. No. 0893110 

• Sơn bảo vệ chống ăn mòn  
• Ngăn chặn sự hình thành rỉ sét, 

tạo thành một phức hợp sắt làm 
trung hòa lớp gỉ 

• Bảo vệ trong các vết nứt và lỗ 
rỗng do độ sâu thâm nhập cao 

• Có thể được tô hoặc sơn phủ 
• Không chứa silicon và không 

chứa axit 

KEO DÁN 2 THÀNH PHẦN 
DẠNG THỎI 
Art. No. 0893449011 

• Hợp chất 2 thành phần giúp sửa 
chữa nhanh chóng và đơn giản 
các hư hỏng bề mặt. 

• Dễ sử dụng 
• Không cần quá trình pha trộn 

tốn kém 
• Đặc tính kết dính tuyệt vời 
• Thích hợp cho một loạt các tùy 

chọn sau xử lý, chẳng hạn như 
khoan, phay, cưa và chà nhám 

• Có thể sơn phủ 
• Chịu nhiệt độ cao lên đến 120 ° 

C, trong thời gian ngắn lên đến 
150 ° 

• Dầu cắt nhiều cho công việc gia 
công từ nhẹ đến trung bình 

• Bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời 
• Cung cấp sự bảo vệ bền vững 

chống lại sự rỉ sét và ăn mòn. 
Không cần các biện pháp xử lý 
hoặc bảo quản sau xử dụng 
hóa chất 

• Tạo lớp phủ bảo vệ động cơ 
ngoài, các hệ thống tổ hợp, cáp 
điện và ống dẫn. 

• Ngăn ngừa hiện tượng ăn mòn, gỉ 
sét do độ ẩm và hơi muối. Ngăn 
ngừa rò rỉ dòng điện. 

• Chịu nhiệt trên 100 độ C. Độ 
bám và đàn hồi rất cao lên các 
chất liệu nhựa, cao su, cáp và 
ống dẫn, hạn chế tối đa sự xuống 
màu của động cơ. 

CHẤT PHỤC HỒI VÀ BẢO VỆ  
KHOANG MÁY 400ML 
Art. No. 0892 790 



HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP 

CHẤT BẢO DƯỠNG THÉP KHÔNG 
GỈ 400ML 
Art. No. 0893121 

• Làm mới các bề mặt crôm, inox, 
đồng, nhôm… 

• Loại bỏ các chất bám bẩn và 
mảng ố do ô-xy hóa. 

• Thành phần chứa ô-xít tự nhiên và 
phụ gia bảo vệ. 

• Độ nhớt cao giúp dễ thi công. 

CHẤT CHỐNG GỈ SÉT KIM LOẠI 
300ML 
Art. No. 089315 

• Dung dịch lỏng đặc biệt không màu 
• Bảo vệ các khu vực khó tiếp cận, 

ngăn chặn sự ăn mòn 
• Khả năng tương thích vật liệu rất tốt 

trên các bề mặt khác nhau: ví dụ: 
bề mặt sơn, kim loại và nhựa. Phạm 
vi sử dụng rộng rãi. 

• Tạo lớp màng bảo vệ trên các vết 
trầy xước, va chạm đá, v.v ... để 
chất lỏng không xâm nhập làm gỉ 
sét lại 

CHẤT PHÁ GỈ ROST-OFF-PLUS 300ML  
Art. No. 0890 200     PLUS 
Art. No. 0890 241     BLUE ICE 

• Làm bong rã gỉ sét thuộc loại cứng 
đầu nhất giúp tháo bu-lon, ốc vít, ta-
rô bị kẹt, bản lề, chốt chẻ…bị hoen 
gỉ lâu ngày. 
 

• Hình thành một lớp bảo vệ chứa 
chất keo dính chống ăn mòn và ô-
xy hóa nhằm chặn đứng và ngăn 
ngừa hiện tượng gỉ tái diễn. 

SÚC RỬA KÉT NƯỚC - 250ML 
Art. No. 5861510250 

• Thích hợp cho mọi động cơ 
• Loại bỏ ăn mòn và cặn bùn trong 

mạch làm mát 
• Tăng độ tin cậy khi vận hành nhờ 

hệ thống làm mát sạch. 
• Trung hòa cặn vôi 
• Tương thích với tất cả các vật liệu 

được sử dụng để xây dựng bộ tản 
nhiệt.Loại bỏ cặn bẩn trong mạch 
làm mát và làm sạch hệ thống làm 
mát bị nhiễm bẩn.  

• Chai 250 ml có thể pha với 10 lít 
nước làm mát.  

SÚC RỬA KÉT NƯỚC - 1L 
Art. No. 5861510001 

• Thích hợp cho mọi động cơ 
• Loại bỏ ăn mòn và cặn bùn trong 

mạch làm mát 
• Tăng độ tin cậy khi vận hành nhờ 

hệ thống làm mát sạch. 
• Trung hòa cặn vôi 
• Tương thích với tất cả các vật liệu 

được sử dụng để xây dựng bộ tản 
nhiệt.Loại bỏ cặn bẩn trong mạch 
làm mát và làm sạch hệ thống làm 
mát bị nhiễm bẩn.  

• 1000 ml là đủ cho 40 lít nước làm 
mát. 

PHỤ GIA ĐỘNG CƠ XĂNG 300ML 
Art No. 5861111303 

• Làm sạch cặn lắng trong hệ thống 
nhiên liệu, ngăn ngừa ăn mòn  

• Giảm tiêu thụ nhiên liệu  
• Giảm việc tạo ra khí thải có hại 



SẢN PHẨM BẢO VỆ 

• Sử dụng trong việc sửa chữa các bề 
mặt kim loại và sơn sửa thân xe, mạ 
ống pô chống gỉ sét. 

• Xịt lót bảo vệ lâu dài chống ăn mòn 
gỉ sét. 

• Kết dính hoàn hảo trên các bề mặt 
kim loại. 

• Khô nhanh. Bền bỉ trong điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt. 

MẠ KẼM 400ML 
Art. No. 0893113114 

CHẤT BẢO TRÌ ĐA NĂNG 
ULTRA 2040 500ML 
Art. No. 0890085500 

• Làm sạch ấn tượng nhờ thấm sâu 
bóc tách vết bẩn, vết dầu mỡ 
nhưng không ăn mòn kim loại 

• Tẩy gỉ hoàn hảo nhờ  thẩm thấu 
mạnh, len lỏi sâu & công phá 
nhanh gì sét 

• Bôi trơn ưu việt & lâu dài, loại bỏ 
tiếng kêu & tiếng rít do ma sát 

• Bảo vệ, chống ăn mòn gỉ sét. 
• Màng phủ kín chắc, kết dính mạnh và khô nhanh. 
• Tùy độ dày lớp phủ, có thể sơn lên sau 60-120'. 
• Không chứa toluene, xylene, methanol. 

PHỦ GẦM MÀU ĐEN 1L 
Art. No. 0892075200  

PHỦ GẦM MÀU XÁM 1L 
Art. No. 0892075300   

PHỦ GẦM GỐC NHỰA 1000ML SÚNG XỊT PHỦ GẦM 

Art. No. 08911060 

Áp suất 2 - 8bar  



Màu đỏ 1L 
Art. No. 0892350001 

Ứng dụng: 
 
• Lắc trước khi sử dụng. Làm sạch bộ tản 

nhiệt bằng chất tẩy rửa 
• Kiểm tra và thay thế bộ tản nhiệt trong 

trường hợp rò rỉ. 
• Đổ dung dịch vào bộ tản nhiệt. Đóng 

nắp radia-tor. Đổ đầy nước làm mát đến 
mức thích hợp. Đừng pha loãng dung 
dịch để tránh giảm chất chống đông và 
chống gỉ. 

Đáp ứng tiêu chuẩn của  JIS K2234, ASTM 
D3306, SAE J1043, GB 29743-2013. 

Đặc điểm nổi trội 
 
• Sản phẩm có công dụng tuyệt vời: chống 
sôi, ngăn ngừa lắng cặn và rỉ sét bên trong, 
có thể được sử dụng trong thời gian dài 
• Việc chống sôi trong thời tiết nóng của 
mùa hè mang lại mục đích làm mát tốt nhất 
và cải thiện tác dụng làm mát của hệ thống 
điều hòa không khí. 

Chất làm mát động cơ cơ bản thành phần ethylene glycol.  

Màu xanh lá 1L 
Art. No. 0892351001 

Màu đỏ 4L 
Art. No. 08923541  

Màu xanh lá 4L 
Art. No. 08923540  

DUNG DỊCH LÀM MÁT 



MŨI KHOAN TWST-MET-DIN338-HSS 

              0617 000320 – D 3,2 mm 
              0617 000420 – D 4,2 mm 
              0617 000520 – D 5,2 mm 
Art. No. 0617 000400 – D 4,0 mm 

Mũi khoan thép thông dụng có nhiều kích cỡ 

MŨI KHOAN HỢP KIM HSCO DIN338 

Mũi khoan hợp kim nhiều kích cỡ 

SẢN PHẨM BẢO VỆ CÁ NHÂN 

MŨI KHOAN CÁC LOẠI 

GĂNG TAY CƠ KHÍ PHỦ PU 
Art. No. 0899401157 

• Găng tay cực kỳ nhẹ và linh 
hoạt cho đầu ngón tay 

• Vải nền 100% nylon đan tròn 
liền mạch  

• Lớp sơn phù  tuyệt vời cực kỳ 
thoải mái  

• Quy trình sản xuất không 
chứa silicone 

• Không co giãn 
 

KÍNH BẢO HỘ AS/ NZS1337 - PC 
Art. No.  0899103120 – tròng trong 
              0899103121 – tròng xám 

• Kính an toàn tiêu chuẩn 
Tròng kính bằng chất liệu 
polycarbonate  

• Thiết kế thể thao và năng động 
• Chống trầy xước và chống va 

đập, chống tia cực tím lên đến 
99% 

• Tiêu chuẩn EN 166-2001 
• Tiêu chuẩn ANSI Z87.1-2010  

               
              0617 400400 – D 4,0 mm 

Art. No. 0617 400700 – D 7,0 mm 



ĐĨA NHÁM - ĐÁ CẮT 

ĐĨA NHÁM XẾP RED LINE (NHIỀU KÍCH CỠ) 

Art. No.  0579580314/316/324 
              0579580504/506/508 
              0579580528 
              0579580521  

• Đĩa nhám mạnh mẽ với giá 
trị hiệu suất cao. 

• Công suất mài tối ưu với tuổi 
thọ dài. 

• Khả năng chống vỡ cao. 
• Đáp ứng các yêu cầu an 

toàn tối đa theo tiêu chuẩn 
Châu Âu EN 12413. 

ĐÁ CẮT CHO THÉP KHÔNG GỈ 

Art. No. 0669230121 - D125mmx1mm 
              0669230101 - D100mmx1mm 

• Chất liệu cao cấp giúp tối đa 
công năng và độ bền. 

• Đĩa mỏng và cứng giúp vết 
cắt hẹp, chính xác, sạch gọn, 
ít sinh nhiệt, ít lãng phí vật liệu 
và ít bụi. 

• Khả năng chống vỡ cao 
• Không chứa sắt, cholrine và 

lưu huỳnh (≤ 0,1%) 
• Đáp ứng các yêu cầu an toàn 

tối đa theo tiêu chuẩn Châu 
Âu EN 12413 

ĐÁ CẮT CHO THÉP 

Art. No. 0669200102 - D100mmx2mm 
              0669201255 - D125mmx2.5mm 

•   Khả năng cắt tối ưu với tuổi 
thọ dài 
•   Khả năng chống vỡ cao 
•   Đáp ứng các yêu cầu an toàn 
tối đa theo tiêu chuẩn Châu Âu 
EN 12413 

ĐĨA MÀI CHO SẮT & THÉP (NHIỀU KÍCH CỠ) 

Art. No. 0669260104/106/114/126… 

• Công suất mài tối ưu với tuổi 
thọ dài, có thể sử dụng cho 
thép & sắt 

• Khả năng chống vỡ cao. 
• Đáp ứng các yêu cầu an 

toàn tối đa theo tiêu chuẩn 
Châu Âu EN 12413. 



DỤNG CỤ CÁC LOẠI 

BỘ CỜ LÊ (WS5,5-34) - 28PCS 
Art. No. 071330142 

 
 

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

VÍT VẶN XOAY ĐẦU TRÒN 
Art. No. 061312106 

VÍT VẶN ĐẦU DẸP 
Art. No. 061323201 



Wurth Vietnam Company Limited 
 
Tầng 05, 324 - 326 - 328 Lê Văn Sỹ, 
Phường 2, Quận Tân Bình 
 
Email:  info@wurth.com.vn 
Telephone: +84 28 3844 6901 
Fax: +84 28 3844 6902 

Mua ngay 


