
VINIL
VOCÊ SABE COMO CUIDAR?



O QUE É O VINIL?

O vinil é uma forma de polímero bastante versátil. Ele pode ser
usado para fabricação de vários tipos de materiais.
Tecnicamente falando, o vinil pertence a um grupo de polímeros
derivados de monômeros, que dão a origem ao vinil, referindo-
se ao cloreto de polivinil, mais conhecido como PVC.

A indústria automotiva utiliza bastante o material, principalmente
no acabamento interno dos carros.

E aí, como cuidar desse material de forma correta?



O QUE PODE DANIFICAR O VINIL?

Multiuso doméstico  

Sabão em barra  

Álcool

Solventes convencionais  

Óleos minerais

Hidratante corporal



VANTAGEM DO VINIL

A GRANDE VANTAGEM DESTE MATERIAL É A FACILIDADE DE LIMPEZA.

Sintra Vonixx – Multilimpador de Alta Performance - possui a
combinação perfeita de agentes limpadores, surfactantes e anti-
oxidantes. Essas moléculas agem rapidamente na sujeira na
superfície do vinil, removendo manchas de gordura e sujidades
diversas.

Como aplicar?
Dilua o produto na proporção conforme indicação. Pulverize o
produto com auxilio de um pulverizador. Utilize um pincel, escova
macia ou aplicador de espuma e realize movimentos circulares
até obter o desprendimento total da sujeira. Remova o excesso
utilizando uma toalha de microfibra úmida.
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COMO PROTEGER E RENOVAR O VINIL?

Painel  

Volante

Banco de couro sintético  

Console  

Envelopamentos

Forros de portas  

Tapetes



COMO PROTEGER E RENOVAR O VINIL?

Couro sintéticoPainel frontal  
Soft touch

Console
Laterais de portas

Tapetes Emborrachados
Envelopamento

Lembre-se, o vinil pode ser encrontrado em diversas formas de materiais, sendo elas rígidas, flexíveis ou maleáveais.
Dependendo da característica do material, podemos mudar a forma de protegê-los.
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