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PORQUE LIMPAR A
PARTE INTERNA DO CARRO? 

Sempre que pensamos em limpeza do carro, imaginamos o exterior brilhando!

Porém o cuidado começa no interior, já que é nele que as pessoas ficam.

E são justamente os detalhes da limpeza interna que tornam o carro um ambi-

ente livre de sujidades e impurezas.

Ao longo do tempo, as superfícies internas ficam muito contaminadas, sendo 

algumas de difícil remoção. Para realizar a limpeza interna do veículo é preciso 

utilizar produtos específicos e de qualidade, que não agridam as superfícies e 

que consigam protegê-las.
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Higienização automotiva de interiores
Quando falamos de higienização automotiva interior, já pensamos no uso de produtos de limpeza 

como hidróxido de sódio (soda cáustica) ou hipoclorito de sódio (água sanitária). 

Na tentativa de acelerar o processo de limpeza interna, alguns profissionais acabam apelando para 

esses tipos de  produtos de alta agressividade. Tais substâncias estão classificadas como bases 

fortes (alcalinas) e são altamente corrosivas. 

Existem equipamentos que facilitam a limpeza, como pistola tornador, extratora, aspirador, máquina 

geradora de ozônio, esponjas, panos e toalhas de microfibra, pinceis, escovas. Além disso, a VONIXX 

oferece produtos específicos para te ajudar a realizar um processo seguro, rápida é fácil. 

Diante de todos esses equipamento, quais usar? Como usar?
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cuidado!
Produtos de limpeza não RESTAURAM as partes internas do 

carro. eles servem para remover a sujeira e higienizar.
Deve-se ter muito cuidado com botões, telas e locais que tem 
componentes elétricos, para que não danifiquem ao usar os pro-

dutos.
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POR ONDE INICIAR A HIGIENIZAÇÃO?
Precisamos primeiro entender por qual parte devemos começar a 
limpeza. A lavagem mais indicada é top-down cleaning ou limpe-
za de cima para baixo. Organizamos em 5 áreas que devem 

seguir o método de lavagem top-down cleaning 
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TETO

Nesta área do veículo você pode realizar a limpeza de forma 

manual ou com tornador. OS produtos mais INDICADOS são 

aqueles que consigam remover fungos, bactérias é ácaros.
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  Para iniciar, remova a poeira com escova macia ou toalha microfibra.

Para uso manual ou com pistola tornadora devemos fazer a diluição 1:10 - no caso 

100ml do produto para  900ml de água.

  LIMPEZA MANUAL: pulverize o 

produto já diluído sobre a toalha de mi-

crofibra, depois esfregue no teto até re-

mover a sujeira. Utilize toalhas de micro-

fibra claras para facilitar identificação de 

quais locais precisa repetir o processo 

de esfregação no teto. No final do pro-

cesso, passe uma microfibra úmida para 

remover totalmente o produto.

  LIMPEZA COM TORNADO: posici-

one o tornador à 3cm de distância do 

teto no ângulo de 45 graus. No lado 

oposto coloque uma toalha de microfi-

bra, para fazer a secagem e remoção da 

sujeira que o tornador desplacou. Para 

finalizar, passe uma toalha de microfibra 

seca para remover totalmente o produto.

01.

02. 02.
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DICA DO TÉCNICO
Em alguns veículos, existem na parte traseira 

do carro uma espécie de painel que pode ter 

o mesmo material do teto. Nesta área pode 

ser repetido o mesmo processo.
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bancos e carpetes

01. Remova a poeira com escova macia, aspirador de pó ou 

extratora para sugar a sujeira. caso tenha pelos de animais 

use escova de removedora pelos Vonixx.

02. Dilua o produto na proporção conforme indicação de 

uso. Sintra, Impact ou limpa estofados, 

Uso de método sem enxague: Antes de fazer a limpeza,  

pulverize o produto no tecido e depois escove até remover 

a sujeira. use aspirador para sugar a sujeira, caso precise 

refaça o processo. Escove sempre em áreas não superiores 

à 40cmx40cm. sempre use escova de cerdas macias tanto 

na escovação manual como na máquina. Após terminar a 

limpeza, coloque os bancos para secar. Remova bem o pro-

duto e a sujeira para não ficar mal odor. 
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Uso de método com enxague: pulverize 

o produto no tecido com o jato que tem 

na extratora e depois escove até re-

mover a sujeira. use a extratora para 

pulverizar água e fazer o enxague. Re-

mover a sujeira e o produto. caso 

necessário repetir o processo. Lem-

bre-se sempre de aspirar bem para re-

mover o máximo de água e colocar para 

secar em lugar seco e arejado. 

Antes de aplicar o impermeabilizante 

espere o tecido secar totalmente.

SECAGEM

EXTRAÇÃO

ASPIRAÇÃO

LANÇAR O
PRODUTO

ESFREGAÇÃO
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Como proteger os bancos de tecidos
O Impermax Vonixx é um protetor de tecidos de alta performance desen-

volvido para estofados automotivos e domésticos. Além de aumentar con-

sideravelmente a vida útil da superfície aplicada, o produto consegue im-

permeabilizar a maioria dos tecidos. Antes do uso, é necessário que o 

profissional realize o teste de compatibilidade de hidrorrepelência. Durabi-

lidade de ate 6 meses.

MODO DE USAR:
01. A superfície deve estar limpa e seca

02. Com o auxílio de um pulverizador resistente à solventes, aplique a pri-

meira camada de Impermax Vonixx, pulverizando levemente na posição 

horizontal até cobrir toda superfície

03. Aguardar secar em torno de 10 minutos

04. Pulverizar a segunda demão em movimentos verticais até cobrir a su-

perfície

05. Aguardar secar por 1 hora
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bancos de couro
01. Remova a poeira com escova macia ou use aspirador de 

pó.

02. Analise O nível de sujeira presente no banco e utilize o 

HIGICOURO ou dilua o SINTRA na proporção conforme indi-

cação de uso.

03. Pulverize o produto sobre a toalha de microfibra e 

depois passe no banco até remover a sujeira. para locais 

como costuras use um pincel de detalhamento e  toalhas de 

microfibra claras para facilitar identificação de quais locais 

precisam repetir o processo de limpeza. No final do proces-

so passe uma microfibra úmida para remover totalmente o 

produto.

DICA: SEMPRE ANALISE O TIPO DE MATERIAL DO BANCO 

ANTES DE APLICAR QUALQUER PRODUTO, A FIM DE EVITAR 

QUE O MESMO SE DESTRUA.



LAVAGEM
INTERNA

CURSO DE

Para finalizar a limpeza e proteção dos bancos de couro precisamos fazer a proteção, SEMPRE 
RESPEITANDO NO MÍNIMO 1 HORA DE INTERVALO ENTRE A HIGIENIZAÇÃO E A PROTEÇÃO A 

FIM DE QUE O BANCO SEQUE POR COMPLETO. 
A VONIXX TEM DOIS PRODUTOS PARA PROTEÇÃO DE COURO: V-LEATHER E  HIDRACOURO.
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O Hidracouro devolve a maciez, evita o ressecamen-
to, renova e dá brilho ao couro. proteção de até 2 
meses.
 01. Limpar a superfície com Higicouro ou Sintra;
 02. Aplicar o produto com um aplicador de 
espuma até a completa hidratação;
 03. Se necessário, repetir a operação.

Obs.:  Caso prefira o couro com aspecto fosco, 
recomenda-se realizar acabamento com toalha de 
microfibra limpa e seca.
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V-Leather – Vitrificador de couro protege contra manchas, 
evita o ressecamento e protege por até 1 ano.
01. Realize a higienização completa, garantindo que o 
couro esteja 100% limpo no final do processo;
02. Deixe o couro secar naturalmente ou utilize uma mi-
crofibra seca para agilizar o processo, pois a umidade 
poderá atrapalhar na ancoragem do produto;
03. Coloque algumas gotas do produto no aplicador de 
espuma contido na embalagem;
04. Aplique o produto no banco em uma área não superior 
a 50×50 e espalhe de maneira uniforme, observando o 
acabamento com muita atenção para não deixar man-
chas;
05. Para acabamento completamente fosco, faça aca-
bamento utilizando uma toalha de microfibra 100% seca;
Para acabamento acetinado é desnecessário o uso da mi-
crofibra seca.
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painéis e superfícies plásticas
Dilua o SINTRA na proporção conforme indicação de uso, ou 

use nosso limpador multiação.

A Limpeza pode ser feita: 

MÉTODO MANUAL - pulverize o produto sobre a toalha de 

microfibra e  deslize-a no painel até remover a sujeir. use toal-

has de microfibra claras para facilitar a identificação de quais 

locais precisam repetir o processo de limpeza. Para a limpeza de 

locais mais difíceis ou com camada de sujeira maior utilizar 

pincel de detalhamento. No final do processo, passe uma micro-

fibra úmida para remover totalmente o produto.

MÉTODO TORNADOR - posicione o tornador à 3cm de 

distância da área plástica no ângulo de  45 graus, no lado 

oposto coloque uma toalha de microfibra, para fazer a secagem 

e remoção da sujeira que o tornador Desplacar. No final passe 

uma toalha de microfibra seca para remover produto total-

mente.
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Após a limpeza escolha qual produto será usado para proteção dos plásticos.
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Para aplicar o renova plásticos, intense ou restaurax:
01. Limpar bem a superfície
02. Em seguida aplicar o produto com o APLICADOR DE 
ESPUMA VONIXX até completar a área.
03. Para manter o plástico sempre novo recomendamos 
fazer periodicamente a reaplicação.

DURABILIDADE:�
Renova plásticos -  3 meses 
Restaurax - 6 meses
Intense - 6 meses
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Para aplicar o V-plastic
01. Lavar bem a superfície plástica.
02. Fazer a descontaminação do plástico usando Revelax Vonixx 
e uma toalha de microfibra para remover qualquer resíduo inde-
sejado ou excessos de outros produtos.
03. Aplicar o produto com o aplicador de espuma em toda a su-
perfície e observar a uniformidade da peça.
04. Caso queira a superfície com menos brilho, o excesso poderá 
ser removido com uma toalha de microfibra limpa e seca.
Observação importante: A cura do produto acontece através da 
reação com o oxigênio da atmosfera e, requer um tempo mínimo 
de 4 horas para exposição da superfície aplicada à chuva ou 
condições adversas. Caso seja exposto antes desse período, 
podem aparecer manchas e escorridos.
Durante o período de cura, esse composto vai solidificando e an-
corando ao plástico, trazendo resultados impressionantes e 
nunca vistos. O tempo de cura total é de aproximadamente 72 
horas, após esse tempo, será observado um brilho seco e original 
na superfície.
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VIDROS

Para a limpeza dos vidros do automóvel precisamos 

do pano de vidros Vonixx e do limpa vidros Vonixx 

01. Aplique uma pequena quantidade do limpa vidro 

na toalha de vidro ou no próprio vidro 

02. Com um lado da tolha espalhe o produto e 

remova a sujeira é com outro lado finalize ate remov-

er totalmente o produto é sujeira caso fique em 

algum local sujo faça novamente aplicação somente 

na tolha e faça limpeza.

03. Mesmo processo nos espelhos internos, para 

limpeza em telas de lcd aplique somente na toalha e 

faça a limpeza. 
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AROMAS

Aplique pequena quantidade do aroma  vonixx de sua preferência no teto. não aplicar aromas em 

bancos de couro ou área plástica.
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OBRIGADO!
Rafael Rocha�

Técnico Vonixx�
Contato: (85) 9 8685.0494

Nosso Catálogo


