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V-FLOC (1,5l, 500ml e 3l)

Lava autos de alta performance e de pH neutro. Proporciona 
lavagem suave e efi ciente sem remover ceras ou selantes.

Diluição até 1:400
Produto neutro (pH 7)

Limpeza e descontaminação

cuidados com o estofado

V-ECO - LAVA A SECO CONCENTRADO (1,5l)

Os tensoa� vos especiais ajudam na limpeza, baixando a tensão 
superfi cial e auxiliando no desprendimento da sujeira na peça.

 Limpa sem atrito 
 Ecologicamente correto 
 Contém cera de carnaúba

IMPACT - LIMPEZA EXTREMA (5L)

Impact é um poderoso mul� limpador universal, desenvolvido 
para limpezas di� ceis de super� cies diversas.

 Ultra concentrado
 Desengraxante Flotador

SINTRA - LIMPEZA DE INTERIORES (5L)

Sintra é um mul� limpador fl otador de pH balanceado ultra 
concentrado, desenvolvido principalmente para as super� cies 
internas dos veículos.

 Ecologicamente correto
Ideal para extratora e tornador

 Ultra concentrado

V-BAR (50g e 100g)

V-Bar é uma barra descontaminante, desenvolvida especialmente 
para remoção de contaminantes na pintura do veículo. 

Fácil de usar
Deixa a pintura lisa

V-LUB (500ml e 5L)

V-Lub é um lubrifi cante de pintura desenvolvido  especialmente 
para u� lização em conjunto com a V-Bar ou barras 
descontaminantes em geral.

 Reduz o atrito
 Promove o brilho

REVELAX (500ml e 3L)

Revela os reais defeitos da pintura automo� va. É um produto 
indispensável no polimento automo� vo de alta performance.

 Fácil u� lização 
 Não mancha a super� cie

STRIKE – REMOVEDOR DE PICHE E COLA (500ml)

Desenvolvido para remoção de piche e resíduos de colas deixados 
por adesivos e e� quetas autocolantes em geral.

 Não ataca o verniz
 Não causa manchas

IMPERMAX - PROTETOR DE TECIDOS (1,5l)

Desenvolvido para estofados automo� vos e domés� cos. Além 
de aumentar consideravelmente a vida ú� l da super� cie aplica-
da, o produto consegue impermeabilizar a maioria dos tecidos.

 Aumenta a vida ú� l do tecido
 Evita crescimento de fungos

    e bactérias

IZER - DESCONTAMINANTE FERROSO (500ml e 5l)

Ideal para remoção de oxidação de material ferroso na pintura e 
demais partes externas do veículo. Possui pH neutro. 

Odor Reduzido
pH neutro

CITRON - LAVA AUTOS DESENGRAXANTE (1,5l)

É ideal para lavagem pesada de veículos, atuando na remoção 
de graxa, matéria orgânica e ceras, auxiliando na limpeza pro-
funda da pintura do automóvel.  

Concentrado
Poder descontaminante

MICROLAV - SHAMPOO LIMPADOR (500ml)

Ultra concentrado e de alto rendimento. Lava até 5kg de micro-
fi bra na máquina, com apenas 30 ml de produto.

 Ultraconcentrado 
 Restaura e condiciona a fi bra

1,5l: 2011004
500ml: 2011072
3l: 2011081

2011006

2009036 2018010

2011009

100g: 2011012
50g: 2011011

2011008

500ml: 2011014
5l: 2011015

500ml: 2018010
5l: 2011041

2011057

2009031

2011010

poder de limpeza
concentração

poder de limpeza
brilho
proteção

poder de limpeza

poder de limpeza

descontaminação remoção de cola

poder bactericida

revela defeitos
na pintura

remoção de piche

poder descontaminante poder de lubrifi cação
proteção

brilho
hidrorrepelência

poder descontaminante

descontaminação

brilho
limpeza
condicionamento
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CERAS E SELANTES

NATIVE CARNAÚBA CLEANER WAX (473ml) 

A tecnologia removedora de impurezas com a proteção da car-
naúba. O alto padrão a torna ideal para uso como pré-cera.

 Alto poder de limpeza
Contém Carnaúba � po 1

NATIVE CARNAÚBA CLEANER WAX

NATIVE BRAZILIAN CARNAÚBA BLACK WAX (100ml)

Cera de carnaúba de alta pureza desenvolvida exclusivamente 
para carros escuros, especialmente os de cor preta.

 Especial para carros escuros
 50% de carnaúba em volume

NATIVE BRAZILIAN CARNAÚBA BLACK WAX

NATIVE CARNAÚBA SPRAY WAX (500ml)

Ideal para ser u� lizada na manutenção do brilho da pintura 
do veículo, sendo indicada principalmente para uso após as 
lavagens.

Brilho quente
Contém Carnaúba � po 1

BLEND CARNAÚBA SÍLICA SPRAY WAX (500ml)

Pra� cidade e resultados incríveis com uma aplicação de alta 
tecnologia, unindo o melhor da sílica com o brilho sem igual da 
carnaúba � po 1.

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Proteção de até 4 meses

BLEND CARNAÚBA SÍLICA SPRAY WAX BLACK (500ml)

Pra� cidade e resultados incríveis com uma aplicação de alta 
tecnologia, unindo o melhor da sílica com o brilho sem igual da 
carnaúba � po 1. Especial para pinturas escuras.

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Proteção de até 4 meses

BLEND ALL IN ONE (500ml)

Polidor de etapa única com proteção, que alia o brilho da car-
naúba e a resistência cerâmica do SiO2, promovendo também 
hidrorrepelência na pintura. Seu alto poder de corte elimina 
riscos e swirls médios a severos (comparável a marcas de lixa 
P2000 ou mais fi nas), deixando um ó� mo acabamento ao mes-
mo tempo.

 Não gera pó
 Proteção de até 4 meses

BLEND CARNAÚBA SÍLICA SPRAY WAX

BLEND CARNAÚBA SÍLICA SPRAY WAX BLACK NATIVE CARNAÚBA SPRAY WAX (500ml)

2026002

2026005

2026002

2023003

2023002

2023005

proteção

proteção

proteção

brilho

brilho

brilho

hidrorrepelência

hidrorrepelência

hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência

proteção
abrasividade

brilho
hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência

BLEND CARNAÚBA SÍLICA PASTE WAX BLACK (100ml)

Cera híbrida especialmente desenvolvida para carros de cor 
escura, principalmente os de cor preta. Composta por SiO2, e 
pela mais pura carnaúba � po 1, protege a super� cie veicular 
por até sete meses.

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Durabilidade de até 7 meses

2026001

proteção
brilho
hidrorrepelência

BLEND CARNAÚBA SÍLICA PASTE WAX BLACK (100ml) NATIVE CARNAÚBA PASTE WAX (100ml e 235 ml)

Cera nobre, desenvolvida para os amantes de carros que não 
abrem mão de resultados que saltem aos olhos.

 Brilho quente
 50% de carnaúba em volume

NATIVE CARNAÚBA PASTE WAX

100ml: 2023004
235ml: 2023001

proteção
brilho
hidrorrepelência

BLEND CARNAÚBA SÍLICA PASTE WAX (100ml)

Promove alta resistência, caracterís� ca da sílica, com o brilho 
quente promovido pela carnaúba cearense � po 1.

 Infusão de SiO2 com Carnaúba
 Durabilidade de até 7 meses

2026001

proteção
brilho
hidrorrepelência

BLEND CARNAÚBA SÍLICA PASTE WAX
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CARNAÚBA PLUS (500ml, 1,5l e 3l)

Produto especialmente desenvolvido com a mais pura cera 
de carnaúba cearense. Sua fórmula exclusiva limpa, protege e 
promove brilho de alta profundidade.

 Alto brilho 
 Contém Carnaúba � po 3

CARNAÚBA HYBRID WAX (200g) 

Desenvolvida com a mais pura carnaúba cearense e polímeros 
de úl� ma geração, que protegem e dão brilho por um longo 
período.

 Rende até 60 aplicações 

CARNAÚBA HYBRID WAX (200g) 

CERA CARNAÚBA EXPRESS ULTRA - 2 EM 1 (1,5l)

Ideal para enceramentos rápidos e de alta qualidade. Pode ser 
usada para manutenção de plás� cos internos e externos.

 Pintura e Plás� cos
 Concentrado

CERA CARNAÚBA EXPRESS ULTRA - 2 EM 1CARNAÚBA TOK FINAL (500ml)

Cera líquida de manutenção produzida com polímeros de úl� ma 
geração, que protegem e realçam o brilho de pinturas automo� vas.

 Alto brilho
 Contém Carnaúba Tipo 3

SPELL (500ml)

Produto à base de sílica. Promove hidrorrepelência imediata, 
criando um fi lme de brilho e proteção UVA e UVB na pintura, 
plás� cos, vidros, rodas e quase todas as partes externas do 
veículo.

  Proteção UV
  Hidrorrepelência imediata

V80 - SELANTE SINTÉTICO (500ml)

Sua exclusiva fórmula contém nano abrasivos que ajudam a 
eliminar pequenas imperfeições, deixando um acabamento de 
alto brilho. 

  Aplicação manual ou politriz
  Proteção por até 5 meses 

2009006 500ml: 2009004
1,5l: 2009038
3l: 2009002

2009008 2011003

2009023 2018011

proteção
brilho
hidrorrepelência

proteção
abrasividade

brilho
hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência

proteção
abrasividade

brilho
hidrorrepelência

proteção
brilho
hidrorrepelência
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V40 (4 EM 1) (500ml)

O V40 promove corte, refi no, lustro e proteção 
apenas trocando as boinas.

 Contém cera de carnaúba 
 Para verniz asiá� co

V30 (500ml)

Produto de alto rendimento e excelente acabamento. Indispen-
sável na etapa de lustro principalmente para cores escuras.

 Para verniz asiá� co 
 Excelente acabamento 

V20 (500ml)

Ideal para uso na etapa de refi no. Remove marcas deixadas pela 
etapa de corte.

 Para verniz asiá� co
  Gera pouco pó

Polimento

V10 (500ml)

Remove as marcas deixadas pela etapa de corte. Pode ser 
u� lizada em todos os � pos de pintura automo� va, deixando 
um excelente acabamento.

 Alto poder de corte 
Para verniz asiá� co

BOINA DE LÃ PARA A ETAPA DE CORTE PESADO

Tamanhos: 3,5”, 5,5” e 6,5”

 Não causa trepidação 
 Ó� mo poder de corte 
 Alta resistência

BOINA DE LÃ PARA A ETAPA DE CORTE PESADO BOINA DE ESPUMA PARA A ETAPA DE LUSTRO

Tamanhos: 3,5”, 5,5” e 6,5”

 Não causa trepidação 
 Ó� mo poder de corte 
 Alta resistência

BOINA DE ESPUMA PARA A ETAPA DE REFINO

Tamanhos: 3,5”, 5,5” e 6,5”

 Não causa trepidação 
 Ó� mo poder de corte 
 Alta resistência

BOINA DE ESPUMA PARA A ETAPA DE REFINO E LUSTRO

Tamanhos: 3,5”, 5,5” e 6,5”

 Não causa trepidação 
 Ó� mo poder de corte 
 Alta resistência

2009052 2009053 2009051 2009033

3,5: 2005045
5,5: 2005046
6,5: 2005047

SUPORTE VENTILADO ROTO ORBITAL 
�ROSCA 5/8’’�

Tamanhos: 5” e 6”

SUPORTE FLEXÍVEL ROTATIVA 
�ROSCA 5/8"�

Tamanhos: 3”, 5” e 6”

SUPORTE FLEXÍVEL ROTATIVA SUPORTE FLEXÍVEL ROTATIVA 
�ROSCA M14�

Tamanhos: 3”, 5” e 6”

SUPORTE FLEXÍVEL ROTATIVA 

5" 2011038
6" 2011039

3" 2011032
5" 2011033
6" 2011034

3" 2011035
5"2011036
6" 2011037

3,5: 2005048
5,5: 2005049
6,5: 2005050

3,5: 2005051
5,5: 2005052
6,5: 2005053

3,5: 2005056
5,5: 2005057
6,5: 2005058

corte
corte corte corte

brilho
brilho brilho brilho

GLIZZ (500ml)

Glizz é um o� mizador de polidores, desenvolvido exclusiva-
mente para melhorar a performance durante o processo do 
polimento automo� vo

 Facilita o polimento
 Melhora o acabamento

2011090

lubrifi cação



151414

POLITRIZ ROTO ORBITAL 15mm

 Projeto exclusivo Vonixx
 Ruído amenizado
 Formato anat�mico desenvolvido a par� r de estudo
 Sistema de proteção do botão
 Acionamento suave
 Garan� a de 1 ano na autorizada Vonixx

POLITRIZ ROTO ORBITAL 21mm

 Projeto exclusivo Vonixx
 Ruído amenizado
 Formato anat�mico desenvolvido a par� r de estudo
 Sistema de proteção do botão
 Acionamento suave
 Garan� a de 1 ano na autorizada Vonixx

POLITRIZ ROTO ORBITAL 15mm

110v - 2011029
220v - 2011028

110v - 2011027
220v - 2011026
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SIO2- PRO (500ml)

O produto deixa um toque aveludado e reduz consideravel-
mente o coefi ciente de atrito, além de prolongar a vida ú� l das 
super� cies vitrifi cadas.

Proteção de até 3 meses
Para pintura, plás� co e farol

V-PAINT - VITRIFICADOR DE PINTURA (20ml e 50ml)

Um produto formulado para reves� r a pintura, protegendo-a 
contra a ação do tempo e deixando um brilho de alta profundi-
dade.

Protege contra a ação do tempo 
Até 3 anos de durabilidade 
Produto à base de SiO2

V-PLASTIC  - VITRIFICADOR PARA PLÁSTICOS (20ml e 50ml)

O produto renova e restaura os plás� cos por um período de até 
três anos.

Prolonga a vida ú� l do plás� co
Até 3 anos de durabilidade 
Produto à base de SiO2 

 - VITRIFICADOR PARA PLÁSTICOS 

V-LIGHT - VITRIFICADOR PARA FARÓIS (50ml)

Desenvolvido especialmente para recuperar faróis compostos 
por policarbonato e que sofreram oxidação com o passar do 
tempo.

Evita o amarelamento 
Um ano de proteção
Produto à base de SiO2

V-LIGHT - VITRIFICADOR PARA FARÓISV-LEATHER  - VITRIFICADOR DE COURO (50ml)

O V-Leather é um coa� ng de alta tecnologia, desenvolvido base 
de nano par� culas derivadas do silício, com alta resistência e 
poder hidrofóbico.

Evita o ressacamento
Protege contra manchas
Proteção de até um ano

Vitrificação

Cuidados com o vidro

RESTAURADOR DE VIDROS (500ml)

Remove marcas de água incrustada (chuva ácida), impurezas e 
contaminantes que não saem com a limpeza convencional. 

Brilho Intenso e duradouro
Total proteção

Cuidados com os pneus

REVOX (500ml e 1,5l)

Selante sinté� co para pneus, formulado para proteger, dar brilho 
e renovar o seu aspecto, além de promover total hidrorrepelência.

Não sai na água
Alta durabilidade

SHINY (500ml)

O produto tem a fi nalidade de renovar e dar brilho intenso e dura-
douro em pneus, não sai com água e poderá durar por semanas.

Brilho intenso e duradouro
Total proteção

Cuidados com o Motor

VERNIZ DE MOTOR (1,5l)

Protege contra a ação do tempo, dá brilho e renova todas as 
super� cies existentes no cofre do motor, caixa de motor, caixa 
roda e chassis.

Evita oxidação nas partes metalizadas 
Resistente à altas temperaturas

20ml - 2018006
50ml - 2018004

20ml - 2018007
50ml - 2018001

1,5l: 2011017
500ml:2011016

2009017

2018009 2018003

2018005

2011005 2011001

proteção
brilho
hidrorrepelência

durabilidade
brilho

durabilidade
brilho

proteção
durabilidade
brilho
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INTENSE (500ml)

Sua formulação balanceada promove acabamento natural, ele-
gante e seco ao toque, podendo durar até 6 meses.

Proteção UV 
Toque seco 

RESTAURAX (500ml)

Restaura e renova super� cies plás� cas internas e externas, 
como para-choques, painéis, laterais de portas, etc.

Uso interno e externo
Proteção UV

Cuidados com os plásticos

HIGICOURO (500ml)

Sua exclusiva fórmula remove impurezas com extrema facilida-
de, não agredindo o couro e deixando os bancos com aspecto 
de novos. 

 Limpa sem agredir 
 Não resseca o couro

Cuidados com o couro

HIDRACOURO (500ml)

Devido a sua avançada fórmula a base de matérias-primas no-
bres, evita o ressecamento do couro mantendo-o com aspecto 
de novo.

 Hidrata e protege 
 Evita o ressecamento

2009010 2009012

2009015 2009039

proteção
hidratação

poder de limpeza

durabilidade
brilho

durabilidade
brilho
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Acessórios

LUVA DE TENTÁCULOS DE MICROFIBRA 

Contém em sua composição microfi bras de poliéster e poliamida que trazem maciez e resistência superiores a qualquer outro � po de 
tecido. A luva de tentáculos de microfi bra possui formato anat�mico e proporciona maior rendimento na lavagem, retendo mais espu-
ma e água. Pode ser usada para remover poeira a seco e limpeza interna do veículo

LUVA DE MICROFIBRA 2 EM 1

Com um lado composto por microfi bras de poliéster e poliamida ultrafi na e o outro composto por tentáculos de microfi bras que escon-
dem grãos de areia em seu interior a fi m de evitar riscos. O produto alia leveza e sofi s� cação, encaixando-se perfeitamente na mão do 
usuário, tornando a lavagem segura e efi caz.

LUVA DE MICROFIBRA DUPLA AÇÃO

Com tecido de alta durabilidade, a luva de microfi bra dupla ação contém em sua composição microfi bras de poliéster e poliamida que 
trazem resultados incomparáveis em relação aos panos comuns. Devido a sua tecnologia inovadora, tem um alto poder de absorção e 
remoção da sujeira. Seu outro lado remove ba� das de insetos.

ESCOVA PARA CAIXA DE RODAS LONGA

ESCOVA PARA  LIMPEZA DE TAPETES E CARPETES

ESCOVA PARA LIMPEZA DE PNEUSESCOVA PARA FURO DE RODAS MÉDIA

ESCOVA DE SILICONE PARA REMOÇÃO DE PELOS

ESCOVA DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA DE AROS

ESCOVA PARA CAIXA DE RODAS CURTA

ESCOVA PARA FURO DE RODAS TIPO PEPINO

2005024 2011021

2011020 2011023

2009001

2005023

2011022

2011018 2011019

2011025 2011024
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ESPONJA REMOVEDORA DE INSETOS

APLICADOR DE MICROFIBRA (300gsm)APLICADOR DE ESPUMA (2 unidades)

TOALHA DE SECAGEM
�50CMX90CM�

TOALHA DE MICROFIBRA COM COSTURA
�40CMX60CM�

TOALHA DE MICROFIBRA FELPUDA
(40CMX40CM)

TOALHA DE MICROFIBRA FELPUDATOALHA DE MICROFIBRA DOIS LADOS
(40CMX40CM)

TOALHA DE MICROFIBRA COM COSTURA
�40CMX40CM�

PANO DE MICROFIBRA ESPECIAL PARA VIDROS
(40CMX40CM)

TOALHA DE MICROFIBRA SEM COSTURA
(40CMX60CM)

TOALHA DE MICROFIBRA SEM COSTURA
(40CMX40CM)

PANO DE MICROFIBRA COM COSTURA
(40CMX35CM)

TACO DE LIXA
�13CMX7CM�

2009020 2005027 2005026 2005019

2005059 2005025 2005001 2005022

2005010

2005018 2005026

2009019 2005017



www.vonixx.com.br
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