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DESCONTAMINAÇÃO

Descontaminação é um processo que consiste na remoção física de agentes 
contaminantes, através de método químico ou mecânico. Essas impurezas são 
encontradas na pintura e podem estar também nos plásticos, vidros e  borrachas. 
Neste material, vamos entender a diferença entre as descontaminações, em qual
situação usar e a melhor forma de descontaminar.

tipos de contaminação

MARCA DE
ÁGUA CALCIFICADA



A descontaminação química consiste na remoção dos agentes químicos presentes na
pintura. Há 4 tipos de contaminações: a contaminação mineral, a oleosa, a ocasionada 
por compostos polidores e as causadas por ceras e selantes envelhecidos. Para uma 
descontaminação e�caz na etapa de lavagem usamos um blend de Impact com V-Floc.

Impact é um poderoso multilimpador universal de alta performance (MAP) desenvolvido 
para limpezas difíceis de superfícies diversas. A solução reúne um blend perfeito entre 
solventes, surfactantes, alcalinizantes e agentes antioxidantes. 

V-Floc tem em sua composição condicionadores e tensoativos especiais que 
proporcionam uma lavagem suave e e�ciente. Outra particularidade é o alto grau de 
lubri�cação, essa característica diminui o coe�ciente de atrito, fazendo com que a luva 
de micro�bra deslize suavemente sobre a superfície, reduzindo drasticamente as 
chances de micro riscos na pintura.

DESCONTAMINAÇÃO
QUÍMICA



Revelax contém em sua formulação matérias-primas especiais que descontaminam 
e “desmascaram” a pintura, deixando a peça pronta para ser inspecionada.

Restaurador de Vidros tem um alto poder de descontaminação em vidros e plásticos 
com degradações severas.

DESCONTAMINAÇÃO
QUÍMICA



A V-Bar é usada para o processo de descontaminação mecânica. O produto remove
resíduos que permaneceram após a lavagem com V-Floc + Impact, como pulverização 
de tintas, seivas de árvores, fezes recentes de pássaros, impactos de insetos contra 
a lataria, poluição industrial, pó de freio, pigmentos de asfalto e resíduos diversos que 
dani�cam a pintura.

É importante salientar que a V-Bar não vai remover riscos nem microrriscos. Este é 
um trabalho para polimento ou enceramento com cera cleaner (no caso, as ceras 
cleaners eliminam apenas os riscos muito super�ciais). A V-Bar tem a função de re-
mover o aspecto áspero da pintura e devolver o toque suave. Em caso de oxidação da 
pintura, o produto vai remover levemente. O ideal é fazer um polimento para buscar 
melhores resultados.

Quando a V-Bar é utilizada juntamente com água ou lava autos diluído, há uma grande 
chance de riscar a pintura. Pensando nisso a Vonixx lançou o V-Lub, um lubri�cante 
de fácil uso e de alto grau de lubri�cação, que reduz o atrito da barra com a pintura e 
permite um deslizar suave da barra descontaminante, reduzindo as chances de riscos 
na pintura. O produto contém polímeros de alta tecnologia que promovem brilho e 
ajudam na proteção da pintura.

DESCONTAMINAÇÃO
MECÂNICA



Para uma limpeza e descontaminação química e�ciente na pintura,
indicamos o uso do Citron - Shampoo Desengraxante, com auxílio de 
uma luva de micro�bra. Esse é um processo de remoção das 
matérias orgânicas e outros resíduos que possam atrapalhar os 
processos seguintes.

01. Faça a diluição do produto;
02. Com snow foam aplicar uma névoa de espuma e aguarde toda 
espuma descer sobre a pintura;
03. Passe o jato para remover o restante do produto que �cou na pin-
tura e as sujeiras desplascadas; 
04. Com snow foam aplique novamente uma névoa de espuma e com 
uma luva de micro�bra, realize o processo de lavagem sempre com 
movimentos horizontais;
05. Passe o jato aberto totalmente em uma distância no mínimo 1,5 
metros em todo veículo;
06. Faça secagem. 

* Para obter 1L de solução, use 100ml Citron + 900ml água. 

PASSO A PASSO

DESCONTAMINAÇÃO QUÍMICA
DA PINTURA



Restaurador de Vidros foi desenvolvido para devolver a transparên-
cia dos vidros automotivos. O produto remove marcas causadas pela 
água (water spot), principalmente as que contém cálcio e magnésio, 
que podem estar contidos na chuva ácida. Além disso, sua ação 
elimina as impurezas dos vidros e contaminantes que não são elimi-
nados durante a limpeza convencional. 

01. Fazer um teste em uma pequena área para veri�car o resultado; 
02. Aplicar pequena quantidade do produto em toalha de micro�bra;
03. Esfregar no vidro fazendo movimentos laterais de vai e vem; 
exercendo pressão moderada em área não superior à 60 x 60 cm por 
pelo menos 40 segundos;
04. Não deixar o produto secar. Caso seque, umedecer a toalha de 
micro�bra novamente e reaplicar. Enxaguar em seguida com água 
em abundância.

Atenção: jamais utilize o produto sem fazer um teste em uma pequena área do vidro, dependendo 
da qualidade e composição poderá manchar o vidro. É obrigatório e indispensável o uso de óculos 
de proteção e luvas de látex nitrílico ao utilizar o produto. Não deixar o produto escorrer na pintura e 
não pode entrar em contato com piso de cerâmica ou porcelanato, pois poderá ocasionar manchas 
irreversíveis. Em pára-brisas é natural que o produto devolva 100% a transparência, devido a isso, 
riscos de palhetas pré-existentes serão evidenciados. Riscos em geral também poderão ser eviden-
ciados após a aplicação.                 

PASSO A PASSO

DESCONTAMINAÇÃO QUÍMICA
(RESTAURADOR DE VIDROS)



Izer é um descontaminante ferroso utilizado para remoção de fuligem 
de freio oxidado em rodas. Com ph neutro, pode ser usado na pintura e 
demais partes externas do veículo e motor. Ele ajuda a eliminar a oxi
dação de partes metálicas e cromadas que tenham pontos de ferru-
gem. Para o uso em pintura indicamos a diluição de 1 :3.

01. Certi�que-se que a superfície esteja fria;
02. Pulverize uma pequena quantidade de produto na superfície a 
ser descontaminada;
03. Aguarde de 2 a 3 minutos e observe a formação de uma cor 
roxa ou mais escura;
04. Com o auxílio de escova para caixas de rodas, pincel para de-
talhamento ou luva de micro�bra, esfregue de maneira uniforme 
para ajudar na completa remoção dos contaminantes;
05. Enxágue em seguida com a ajuda de uma lavadora de alta 
pressão.

PASSO A PASSO

DESCONTAMINAÇÃO QUÍMICA
DE RODAS



Strike é um agente solubilizante, desenvolvido para remoção de 
piche e resíduos de colas deixados por adesivos e etiquetas au-
tocolantes em geral. Sua composição balanceada, remove 
grande parte de colas impregnadas e piche.

01. Pulverize uma pequena quantidade do produto na área a ser 
limpa;
02. Aguarde 1 minuto e esfregue o produto com ajuda de um pincel 
ou pano de micro�bra até sentir o desprendimento da contami-
nação;
03. Pulverize água em abundância e continue esfregando para a 
remoção total do resíduo;
04. Seque a peça em seguida com uma micro�bra limpa e seca.

PASSO A PASSO

REMOÇÃO DE PICHE
E COLA



É um processo no qual garante a remoção de todas impurezas da superfí-
cie do veículo. Este é um processo de descontaminação por araste. Para 
um cuidado maior, retirando os contaminantes que �cam encrustados e 
diminuindo as chances de riscar a pintura, o ideal é usar sempre a V-Bar 
com V-Lub.

01. Certi�que-se que a pintura esteja fria;
02. Modele uma pequena quantidade do produto, de forma a deixar uma 
parte da v-bar entre os dedos indicador e anelar para melhor estabilidade 
durante o uso;
03. Pulverize uma pequena quantidade de v-lub sobre a superfície em 
áreas não superiores a 40cm x 40cm;
04. Utilizando o pedaço de v-bar já modelado, realize leves movimentos 
horizontais até sentir a superfície lisa e livre de contaminantes;
05. Antes que seque, realize acabamento utilizando uma toalha de micro-
�bra limpa e seca até observar a pintura renovada e livre de aspereza
06. Continue realizando o processo até a conclusão de todo o veículo.

PASSO A PASSO

DESCONTAMINAÇÃO MECÂNICA
(V-BAR + V-LUB)



descontaminação química
da pintura

PASSO A PASSO

descontaminação química
da pintura

PASSO A PASSOPASSO A PASSO

Revelax Vonixx é um produto que foi desenvolvido especi�camente 
para revelar os reais defeitos da pintura automotiva. Pode ser usado 
para limpeza em vidros, plásticos e pintura.

01. Certi�que que a superfície está fria para evitar possíveis 
manchas;
02. Pulverize uma pequena quantidade do produto em uma toalha de 
micro�bra;
03. Espalhe o produto na área até que desapareça;
04. Se necessário repita a operação.

DESCONTAMINAÇÃO QUÍMICA
(REVELAX)



CAIXA DE RODAS:
01. Fazer uma escovação a seco; 
02. Aplicar impact diluído* com base no estado da sujidade;
03. Após fazer uma escovação com escova de caixa de rodas; 
04. Pulverizar água com pulverizador de compreensão ou jato para remover; 
05. Caso necessário refaça passo 2 a 4;
06. aguarde secar a caixa de roda;
07. Aplique o ecoblack puro ou diluído aguarde secar.

RODAS:
01. Descontaminação com izer do aro; 
02. Aplique o impact diluído* com base no estado da sujidade; 
03. Após fazer uma escovação com escova pneus;
04. Pulverizar água com pulverizador de compreensão ou jato para remover; 
05. Caso necessário refaça passo 2 a 4;
06. Aguarde secar; 
07. Passe nos pneus o Revox ou revitalizador de pneus, e no aros use 
o Sio2-Pro ou v80 para proteger. 

*recomendado uso do impact 1:5   200ml de produto + 800ml de água

PASSO A PASSO

Para uma limpeza de forma correta deve-se analisar estado físico e 
tipo de sujidade. No momento da aplicação, evite passar nos discos 
de freio para maior proteção das caixas e das rodas. Como nosso 
produtos são lubri�cantes e condicionantes, eles podem gerar 
algum tipo acidente.

LIMPEZA DA CAIXA DE RODAS 
E RODAS




