


Os novos compostos polidores da VONIXX são resultado de um longo período 
de pesquisas e testes exaustivos, que culminaram na criação de um avançado 
sistema de polimento automotivo para vernizes duros. O Sistema VHP é reflexo 
de toda a eficiência e qualidade dos compostos VOXER.

A tecnologia exclusiva VHP (VOXER HYBRID POLISH) é uma nano emulsão de 
lubrificação constante com partículas abrasivas primárias, que se fragmentam 
para gerar um nível de acabamento inigualável e um alto poder de corte.

 » Alta performance em vernizes duros
 » VOC Free - Livre de compostos orgânicos voláteis
 » Sistema de lubrificação constante para um ciclo de polimento prolongado
 » Não empasta sobre a superfície
 » Alto rendimento 
 » Emulsão nano tecnológica 
 » Não gera pó
 » Fácil remoção

Características



Avançado polidor de corte desenvolvido com a 
tecnologia VHP (VOXER HYBRID POLISH), que 
tem a finalidade de realizar, de forma otimizada, 
polimento em vernizes que apresentam maior 
nível de dureza. V-CUT remove rapidamente os 
riscos da lixa P1.200 ou arranhões de mesma 
grandeza, proporcionando um nível de corte e 
brilho inigualável, além de baixa formação de 
pó residual.

1. Agite bem o produto antes de usar, assegure que a super-
fície a ser trabalhada esteja limpa e seca. Evite executar o 
processo de polimento em superfícies superaquecidas.
2. Aplique uma pequena quantidade do produto na boina de 
polimento (4 gotas do tamanho do grão de uma ervilha são 
suficientes para uma área de aproximadamente 50 x 50 cm).
3. Máquina e rotação de trabalho: Politriz rotativa - trabalhe 
com velocidade entre 1000 - 1400 RPM. Politriz roto orbital - 
trabalhe com velocidade entre 3520 - 4160 OPM.
4. Efetue o polimento utilizando pressão moderada, realizando 
passadas cruzadas e sobrepostas, até que o produto forme 
uma fina camada ligeiramente transparente.  
5. Reduza a pressão e velocidade da politriz durante a finaliza-
ção do polimento para promover um acabamento impecável.
6. Remova o excesso de produto utilizando a Toalha de Micro-
fibra 2 Lados Vonixx - 600 GSM.
7. Para um acabamento perfeito, utilize V-POLISH composto 
de refino para eliminar defeitos da etapa de corte.

01CORTE
REFINO

V-CUT

 » Corte de Lã Agressiva 

 » Espuma de Corte 
Pesado

Boina de Trabalho:

Instruções de uso



Especialmente desenvolvido com a tecnologia 
VHP (VOXER HYBRID POLISH) para a etapa de 
refino, com a finalidade de remover marcas 
de lixa P.2000 ou arranhões de mesma gran-
deza, marcas provenientes de etapa de corte 
e microrriscos. Apresenta um ótimo nível de 
acabamento e brilho. 

1. Agite bem o produto antes de usar, assegure que a super-
fície a ser trabalhada esteja limpa e seca. Evite executar o 
processo de polimento em superfícies superaquecidas.
2. Aplique uma pequena quantidade do produto na boina de 
polimento (4 gotas do tamanho do grão de uma ervilha são 
suficientes para uma área de aproximadamente 50 x 50 cm).
3. Máquina e rotação de trabalho: Politriz rotativa - trabalhe 
com velocidade entre 1000 - 1200 RPM. Politriz roto orbital: - 
trabalhe com velocidade entre 2880 - 3520  OPM.
4. Efetue o polimento utilizando pressão moderada, realizando 
passadas cruzadas e sobrepostas, até que o produto forme 
uma fina camada ligeiramente transparente.  
5. Reduza a pressão e velocidade da politriz durante a finaliza-
ção do polimento para promover um acabamento impecável.
6. Remova o excesso de produto utilizando a Toalha de Micro-
fibra 2 Lados Vonixx - 600 GSM.
7. Para um acabamento perfeito, utilize V-FINISH, composto 
de LUSTRO.

V-POLISH

 » Espuma Corte Médio 

 » Espuma Corte Leve

Boina de Trabalho:
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Instruções de uso



Composto polidor de lustro desenvolvido com 
a tecnologia VHP (VOXER HYBRID POLISH). 
V-FINISH possui um exclusivo sistema de lu-
brificação constante, aliado a partículas abrasi-
vas finas, que atuam na remoção de marcas de 
boinas e hologramas, garantindo lustro superior 
e acabamento inigualável.

1. Agite o produto antes de usar, assegure que a superfície a 
ser trabalhada esteja limpa e seca.  Evite executar o processo 
de polimento em superfícies superaquecidas.
2. Aplique uma pequena quantidade do produto na boina de 
polimento (2 gotas do tamanho do grão de uma ervilha são 
suficientes para uma área de aproximadamente 50 x 50 cm).
3. Máquina e rotação de trabalho: Politriz rotativa - Trabalhe 
com velocidade entre 800 - 1000 RPM. Politriz roto orbital - 
Trabalhe com velocidade entre 1600 a 2880 OPM.
4. Efetue o polimento utilizando pressão leve, realizando 
passadas cruzadas e sobrepostas, até que o produto forme 
uma fina camada, ligeiramente transparente.  
5. Reduza a pressão e velocidade da politriz durante a finaliza-
ção do polimento para promover um acabamento impecável.
6. Remover qualquer filme residual do produto utilizando a 
Toalha de Microfibra 2 Lados Vonixx - 600 GSM.

V-FINISH

 » Espuma Lustro 

 » Espuma Super Lustro

Boina de Trabalho:
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Instruções de uso




