


A utilização do plástico nos veículos data de 1950. Nos anos de 1960 
surgiram os plásticos de engenharia, com propriedades superiores e 
que são utilizados até hoje. A principal vantagem na utilização do 
plástico é a redução de peso, que gera economia de combustível e 
consequentemente redução na emissão de CO² (dióxido de 
carbono). Os plásticos representam cerca de 10% do peso total de 
um veículo moderno.



Outra vantagem é sua flexibilidade de design, podendo gerar peças 
de formatos variados e com contornos suaves e precisos.�Isso 
representa menor custo de produção em função da facilidade de 
processamento, sendo que a peça já sai pronta para ser utilizada, 
sem a necessidade de retrabalhos ou reajustes.�Possui maior 
resistência química quanto a corrosão e ainda pode ser injetado em 
varias cores, evitando a pintura e permitindo a integração de vários 
componentes e sistemas.�



POLIAMIDAS (PA)

Utilizados em coletores de 
admissão, tampas de 
comando de válvulas, 
maçanetas, componentes 
do espelho retrovisor, tubos 
de freio, sistema de 
refrigeração, componentes 
airbag, entre outros. 

POLICARBONATO

Utilizado em lentes de 
faróis.

POLIPROPILENO (PP)

Utilizado em para-choques, 
painéis, caixas de bateria, 
entre outros 

Existem inúmeros tipos de plástico. Eles são utilizados desde painéis e laterais de porta, 
faróis e lanternas, até componentes vitais do motor, como coletores de admissão e 
bombas d’água. Os mais comuns são: 

TIPOS DE PLÁSTICO



O negro de fumo é um dos produtos petroquímicos mais 
antigos, com registros de seu uso há mais de 5 mil anos, 
quando chineses e egípcios utilizavam o pó preto - ou 
fuligem - em tintas para murais e impressão. O negro de fumo 
é obtido por combustão incompleta de gás natural (do 
petróleo). Ele gera a cor preta e acerta a tonalidade das 
demais cores como o cinza. Ele é amplamente utilizado na 
industria do plastico e principalmente a de borracha, 
especialmente pneus. 

NEGRO DE FUMO



Embora seja um componente de alta tecnologia e muito resistente, o 
plástico também sofre degradação, seja pela ação do tempo, 
utilização de produtos inadequados, degradação oxidativa entre 
outros. Portanto é de extrema importância cuidar dos plásticos da 
maneira correta.



A limpeza deve ser feita com SINTRA na diluição desde 1:5 
até 1:20, dependendo do grau de sujidade. Utilizando uma 
espuma aplicadora ou pincel de detalhamento em casos de 
maior sujidade. Jamais utilize Scotch Brite, palha de aço ou 
outro tipo de material abrasivo, Isso poderá causar riscos e 
danificar a peça. Remova o SINTRA junto com a sujeira 
utilizando uma micro fibra úmida. Use o mesmo método para 
os plásticos externos. 

LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO



Após concluir a limpeza, devemos fazer a proteção dos 
plásticos, revitalizando-os, preservando o aspecto 
original e prolongando a vida útil dos mesmos. 
A vonixx possui a mais completa linha de produtos para 
revitalização e tratamento de plásticos, sejam eles 
internos ou externos.

PRODUTOS IDEAIS PARA PROTEÇÃO 
DOS PLÁSTICOS




