V40 X V80

DIFERENÇA ENTRE V40 X V80

Existe uma constante dúvida acerca destes dois produtos do nosso mix. Por conta dos nomes, que são bem parecidos,
há certa confusão sobre o modo de uso e a proposta de cada um.
Neste material vamos elencar as diferenças do V40 e do V80.

Boa leitura!

V40 – POLIDOR 4X1

Polidor de Alta Versatilidade

Contém cera de carnaúba, que deixa pintura com poder hidrofóbico, reflexos perfeitos e
toda a proteção da cera;
Cumpre bem as etapas de corte, refino, lustro e proteção;
Pode ser utilizado em repintura antes dos 30 dias;
Para usar o V40 de forma correta devemos fazer a troca de boina (de acordo com a etapa)
e sempre lembrar de ajustar a velocidade.

V40 – POLIDOR 4X1
MODO DE USAR:

CORTE: Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca. Utilizando uma boina específica para corte, com 5 a 6
gotas do produto, realize o polimento em área não superior à 60cm x 60cm. Sob pressão moderada e velocidade entre
1000 e 1500rpm, trabalhe a peça em várias passadas até observar o desaparecimento do produto. Caso necessário,
repita a operação. O excesso de produto pode ser facilmente removido com toalha de microfibra.
REFINO: Repetir o mesmo processo efetuado na etapa de corte, trocando apenas a boina de corte por uma boina de
espuma de média agressividade específica para refino.
LUSTRO: Utilize de 2 a 3 gotas do produto usando uma boina de lustro. Realize o polimento em área não superior
à 60cm x 60cm. Sob pressão moderada e velocidade de 1200rpm, continue trabalhando até observar o momento em
que o produto começa a desaparecer da peça. Nesse momento, diminua gradativamente a rotação para 800rpm e
mude a pressão de moderada para leve. Observe o brilho até que o produto desapareça por completo.
PROTEÇÃO: Realize o acabamento final, usando toalha de microfibra Vonixx limpa e seca até chegar ao resultado
perfeito, observando um filme extremamente brilhante deixado pela carnaúba.

V80 – SELANTE SINTÉTICO

Fácil aplicação e remoção;

Proteção contra raios UV;
Tecnologia de polímeros hidrofóbicos;
Contém nano-abrasivos que eliminam pequenas imperfeições;

Escurece a pintura, deixando-a com aspecto de brilho profundo e molhado.

V80 – SELANTE SINTÉTICO

MODO DE USAR:
Agitar bem o produto antes de usar;

Aplicar pequena quantidade do produto usando aplicador de espuma, realizando movimentos circulares e uniformes;
Aguardar secar por no mínimo 15 minutos para que o produto atinja o ponto de cura;
Remover o produto utilizando toalha de microfibra limpa e seca até obter um brilho impecável.

AFINAL, QUAL A DIFERENÇA ENTRE O V40 E O V80?

O V40 é para usar nas etapas do polimento de corte, refino, lustro e proteção. Já o V80 é usado para finalizar o
polimento ou para promover uma proteção na pintura, sendo muito indicado para os veículos com cores fortes como
preto, vermelho ou amarelo. Ambos podem ser usados com politriz ou de forma manual.

DICA 1: O V40 também remove leves marcas de chuva ácida da pintura, basta usar com aplicador de microfibra. Pode
até mesmo dar um brilho maior no emblema do veículo e minimizar aquele risco que ficou quando encostamos em
outro carro.

DICA 2: Você não precisa utilizar o V40 para todas as etapas. Se precisar, por exemplo, fazer um refino, utilize o produto
para este fim com a boina adequada, sem necessariamente utilizar para corte e lustro.

DICA 2: O V80, além de deixar a pintura perfeita com aquele brilho e proteção, tem alto poder hidrofóbico.
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