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A parte inferior do carro fica suja, assim como o veículo inteiro. Essa sujeira raramente é removida, 
portanto o acúmulo contínuo desses resíduos acabam evoluindo para incrustações mais severas e de 
difíceis remoções. O grande vilão da parte inferior da carroceria do veículo  não é somente a 
partícula de sujeira em si.

Fazendo uma avaliação superficial entendemos que essas partículas de sujeiras aderem à parte de 
baixo da carroceria de forma aglomerada e úmida. Isso significa que a superfície estará em contato 
com sujeira e umidade por mais tempo, levando o metal exposto à oxidação e corrosão, bem como o 
desgaste precoce das demais peças. 



PORQUE LIMPAR A PARTE INFERIOR DA 
CARROCERIA?

A limpeza adequada do compartimento da caixa de rodas, chassi e suspensão deverá ser executada 
por um profissional capaz de limpar em detalhes todas as frestas e junções sem agredir a superfície, 
procurando protegê-las.

Na VONIXX os materiais e produtos indicados para limpeza e proteção foram desenvolvidos para 
facilitar o trabalho dos profissionais. Com observação do pH, que poderá que poderá ser um pouco 
mais alcalino (menor que 11.5) e mais ácido (maior que 3.0).



SUJEIRAS MAIS COMUNS

INORGÂNICA ORGÂNICA

BARRO/LAMA GRAXA/ÓLEO/PICHE



OXIDAÇÃO/FERRUGEM NO CHASSI
Ferrugem tecnicamente é óxido de ferro hidratado (III), também conhecido como óxido de ferro 
(Fe²O³), pois é causado quando o ferro reage com oxigênio e água. Essa reação é conhecida como 
oxidante. 

Certamente a ferrugem é um dos maiores vilões no desgaste precoce da carroceria automotiva, 
portanto nesse material vamos abordar de maneira simples e prática o que devemos fazer para evitar o 
surgimento acelerado da ferrugem na carroceria inferior do carro.



DESCONTAMINANTE FERROSO
O Descontaminante Ferroso é utilizado para remoção de 
fuligem de freio oxidado em rodas.

Por ter pH neutro, o produto poderá ser utilizado para 
remoção de oxidação de material ferroso na pintura, e 
demais partes externas do veículo. No motor, ajuda a 
eliminar a oxidação de partes metálicas deixando-o com 
aspecto renovado. Em partes cromadas que tenham 
pontos de ferrugem o produto ajuda a remover.

Na Vonixx temos o IZER, o mais poderoso 
descontaminante ferroso do mercado.





A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO CORRETO
Como citado anteriormente, o chassi do carro é alvo da ação de diversas sujidades, portanto a escolha 
correta do produto é de fundamental importância para que o profissional consiga um resultado 
satisfatório na lavagem. 



A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO CORRETO
Na tentativa de acelerar o processo de limpeza do chassi, alguns profissionais acabam apelando para 
os produtos de alta agressividade, podemos citar como exemplo o hidróxido de sódio (soda cáustica).

Essa substância está classificada como uma base forte (alcalina) e altamente corrosiva praticamente 
para toda estrutura do chassi. Também podemos encontrar facilmente os produtos de origens ácidas, 
eles são decapantes de metais e funcionam efetivamente como corrosivos.



TECNOLOGIA MAP



IMPACT

ONDE APLICAR?
✓ Chassi
✓ Motor
✓ Caixa de rodas
✓ Pneus

DILUIÇÕES RECOMENDADAS
✓ 1:1 – Para Superfícies incrustadas
✓ 1:10 – Para Limpeza pesada
✓ 1:30 – Para Média intensidade
✓ 1:50 – Para Limpeza de manutenção



REMOÇÃO DE PICHE
O piche asfáltico é a substância derivada do petróleo, muito utilizada na pavimentação das estradas. 
Esa mistura de areia, calcário, borracha e asfalto adere facilmente nos automóveis. Quando um 
condutor dirige numa estrada nova ou recém-reciclada, a tração dos pneus levanta as partículas de 
piche, que se prendem na parte inferior dos carros, como laterais de portas, caixa de roda e chassi.  

Em condições extremas, você pode encontrá-lo respingado nos para-lamas, capô, para-choques, grelha, 
até mesmos nos faróis dos veículos.



STRIKE – REMOVEDOR DE PICHE E COLA

MODO DE USAR:
✓ Pulverize uma pequena quantidade do produto na 

área a ser limpa
✓ Aguarde 1 minuto e esfregue o produto com ajuda de 

um pincel ou pano de microfibra até sentir o 
desprendimento da contaminação

✓ Pulverize água em abundância e continue esfregando 
para a remoção total do resíduo

✓ Seque a peça em seguida com uma microfibra limpa e 
seca.
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FERRAMENTAS QUE AUXILIAM NA LIMPEZA
DO CHASSI

Embora DEMANDE CERTO TRABALHO, AS FERRAMENTAS PODEM AUXILIAR NA TAREFA. 
ALGUMAS DESSAS FERRAMENTAS SÃO: 

✓ Lavadora de alta pressão
✓ Escovas de cerdas macias e duras
✓ Toalhas de microfibras 

(Não use toalhas novas. Há uma chance de que elas fiquem sujas ou danificados irreversivelmente) 

✓ Escova curta para caixa de roda
✓ Lã de aço para caso específicos de oxidação severa
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PASSO A PASSO PARA A LIMPEZA DO CHASSI

1) REÚNA AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Trabalhar com a parte inferior da estrutura do carro não é o mesmo que simplesmente jatear água no 
chassi. O profissional terá que trabalhar de maneira correta para remover sujeiras e incrustações de 
todos os tipos.

2) PULVERIZAR ÁGUA EM FORMA DE JATO PARA DESPENDER A SUJEIRA AGREGADA NO CHASSI

Essa pré-lavagem é importante para minimizar o nível de sujeira e facilitar ação do produto na 
próxima etapa.



PASSO A PASSO PARA A LIMPEZA DO CHASSI

3) APLICAÇÃO DE PRODUTO

Aplique  IMPACT em toda parte inferior da carroceria do carro de acordo com a diluição recomendada 
e adequada para o caso. Deixe o produto agir por alguns instantes, pulverize novamente água em 
forma de jato. Se necessário, repetir o processo até obter o resultado de limpeza esperado.

4) CAIXA DE RODAS

O processo da lavagem de caixa de rodaS deve seguir o passo a passo anterior, porém  na caixa de 
rodas o profissional deve utilizar o uso de escovas especiais para auxiliar no momento da lavagem. 
Uma dica importante na lavagem de caixa de rodas: lave sempre o pneu e a roda antes de limpar a 
caixa por completo. O objetivo desse processo é evitar o contato das partículas maiores de sujeira 
com a roda do carro, por ser um material mais suscetível a desgaste e arranhões.



A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DO CHASSI
O revestimento de proteção para chassi são usados tecnicamente com uma dupla função: lubrificação 
e ação anticorrosivo dos metais. Para solucionar esse problema, desenvolvemos o Verniz de Motor. 



A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DO CHASSI
O produto foi especialmente formulado para proteger, dar brilho e renovar todas as superfícies 
existentes no cofre do motor, como partes metálicas, plásticas, superfícies pintadas e mangueiras de 
borracha. O produto forma um filme ligeiramente lubrificado que penetra em locais difíceis e adere 
em todas as superfícies citadas. Por conter em sua composição polímeros de alto peso molecular, 
resiste à altas temperaturas e tem durabilidade de até três meses. Outra característica importante do 
produto é que ele poderá ser utilizado em chassis e caixas de rodas, proporcionando os mesmos 
benefícios.
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