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PASTA MULTIAÇÃO (500g)
A Pasta Multiação foi desenvolvida com a finalidade de 
facilitar a limpeza de superfícies tais como: Plástico, ma-
deira pintada, fórmica, tecido, etc.

 Limpa a seco
 Remove sujeiras mais difíceis
 Pode ser aplicado em diversas superfícies

BARRA DESCONTAMINANTE (50g e 100g)
Desenvolvida especialmente para remoção de conta-
minantes na pintura do veículo e resíduos diversos que 
danificam a pintura. O produto pode ser utilizado em 
pintura, vidros, borrachas, cromados e faróis.

 Fácil uso e manuseio
 Deixa a pintura lisa
 Não desgasta o verniz

DESENGRAXANTE BIODEGRADÁVEL (5L)
Desenvolvido com matérias primas especiais, é um 
poderoso desengraxante multifuncional utilizado para 
remover qualquer tipo de sujeira, inclusive as mais 
difíceis. 

 Poderoso desengraxante

 Remove qualquer tipo de sujeira

REMOVEDOR DE CIMENTO (5L)
Desenvolvido para auxiliar na remoção de incrustações 
causadas por restos de cimento. Pode ser usado em 
máquinas industriais, tratores, caminhões e betoneiras.

 Remove incrustações causadas por cimento 
 Pode ser aplicado em diversas superfícies

LAVA AUTOS (500ml, 5L e 20L)
Desenvolvido para limpar, proteger e conservar a lataria 
do veículo. Por possuir pH neutro, pode ser aplicado em 
qualquer superfície sem correr o risco de danificá-la.

 Limpa, protege e dá brilho 
 pH neutro 
 Pode ser aplicado em qualquer superfície

REMOVEX (5L e 20L)
Removex é um desengraxante e limpador de chassis 
superpoderoso que foi desenvolvido para remover 
sujeiras pesadas. 

 Desengraxante
 Concentrado
 Limpeza extrema

LIMPA ESTOFADOS (5L) 
Desenvolvido para lavagem a seco de estofados 
automotivos e residenciais em geral. Limpa, tira manchas 
e deixa um agradável aroma.

 Remove manchas difíceis
 Lava a seco
 Deixa um agradável aroma

LIMPA VIDROS (500ml e 5L)
O produto foi formulado para limpar, remover manchas, 
desengordurar e desembaçar vitrines, vidros de 
automóveis e espelhos. 

 Limpa

 Desengordura
 Desembaça

LIMPADOR MULTIAÇÃO (500ml e 5L)
Desenvolvido para remover sujeiras mais difíceis. Sua 
formulação balanceada limpa com segurança vários tipos 
de sujeiras: gorduras, manchas e encardidos de bancos, 
tetos, painés e etc.

 Limpa com segurança 
 Remove as sujeiras mais difíceis 

ALUMAX (5L e 20L)

Desincrustante de caráter ácido, desenvolvido para 
limpeza de rodas, chassis, motores e etc. Concentrado e 
econômico em seu uso, atuando na sujeira e retirando 
toda a camada superficial aderida.

 Concentrado 
 Econômico

Limpeza

500ml: 2010022
5l: 2008025

5l: 2008038
20l: 2008037

500ml: 2010016
5l: 2008019
20l: 2008018

2008013 2008036

5l: 2008023

500ml: 2010020
20l: 2008037

5l: 2008005
20l: 2008004

2010024 50g: 2011092 
100g: 2011093
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ARomas

AROMINHAS GEL 60G
Produzido com fragrâncias especiais, o Aroma Gel deixa um agradável odor no interior do seu veículo. 
Por ser concentrado o produto tem longa duração.
Disponível nas fragrâncias: Uva, Fresh, Frutal e Carro Novo.

AROMAS SPRAY 60ML
Produzido com fragrâncias especiais, o Aroma Spray deixa um agradável odor no interior do seu veículo. 
Por ser concentrado o produto tem longa duração.
Disponível nas fragrâncias: Bom Ar, Fresh, Morango e Carro Novo.

AROMATIZANTES 5L
Produzido com fragrâncias especiais, o Aromatizante Vintex by Vonixx deixa um agradável aroma no 
interior do seu veículo. Por ser concentrado o produto tem longa duração.
Disponível nas fragrâncias: Bom Ar e Frutal.

Uva: 2010004
Fresh: 2010006
Frutal: 2010003
Carro Novo: 2010002

Bom Ar: 2010007
Fresh: 2010011
Morango: 2010009
Carro Novo: 2010008

Bom Ar: 2008007
Frutal: 2008009

2008015 2008014

SANITIZANTES

SANITIZANTE FRESH (5L)
Age na eliminação de fungos e bactérias e promove agra-
dável aroma no interior do veículo ou ambiente. 

 Elimina fungos e bactérias
 Promove agradável aroma

SANITIZANTE CARRO NOVO (5L)
Age na eliminação de fungos e bactérias e promove agra-
dável aroma no interior do veículo ou ambiente. 

 Elimina fungos e bactérias
 Promove agradável aroma
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PINTURA

ECOBLACK (5L e 20L)
Ecologicamente correto, à base de água e desenvolvi-
do para dar brilho em caixas de roda. O produto pode 
usado diluído ou puro para diferentes acabamentos.

 Protege 
 Dá brilho 
 Ecologicamente correto

RENOVA PLÁSTICOS INTERNOS (200g e 3L)
Desenvolvido para proteger, renovar e realçar o brilho 
original de borrachas e plásticos. Tem alto poder de 
cobertura e deixa um perfeito acabamento.

 Total proteção 
 Não engordura 
 Mantém o brilho original

PNEU PRETINHO (500ml, 5L e 20L)
Desenvolvido para proteger, conservar e dar brilho aos 
pneus em geral. Proteção prolongada, brilho intenso e 
duradouro que deixa os pneus com aspecto de novos. 

 Brilho molhado
 Super concentrado
 Proteção prolongada

SUPER CERA (200g e 3L) 
Limpa, protege e dá brilho em uma única etapa. Fácil 
aplicação e remoção, deixa um filme extremamente 
brilhante, resistente e livre de manchas.

 Fácil aplicação e remoção
 Brilho intenso
 Alto rendimento

PULVIFLEX (1L, 5L e 20L)
Desenvolvido para proteger chassis de veículos, contém 
inibidores de corrosão que protegem a superfície por 
muito mais tempo, com brilho e proteção. 

 Inibe corrosão
 Não gotejante
 Ecologicamente correto

CERA EXPRESS (500ml) 
Por não conter abrasivos, pode ser usada constantemente 
na pintura do seu veículo, criando uma camada de 
proteção e brilho a cada aplicação. 

 Total praticidade
 Realça o brilho
 Excelente acabamento

REJUVEX (400g)
Produzido matérias-primas especiais que renovam e dão 
brilho em plásticos externos de automóveis em geral. 

 Não sai com água
 Não contém silicone
 Excelente cobertura

REJUVEX BLACK (400g)
Renova e dá brilho em plásticos externos de auto-
móveis. O produto é indicado principalmente para os 
plásticos originalmente mais escuros.

 Não sai com água
 Não contém silicone
 Excelente cobertura

SILICONE LÍQUIDO (1L)
O Silicone Líquido é um produto que foi desenvolvido 
para dar brilho em borrachas e plásticos, tais como pai-
néis, laterais de porta, frisos, para-choques, vinis, etc. 

VASELINA LÍQUIDA (5L)
A Vaselina Líquida foi desenvolvida para lubrificação de 
partes metálicas em geral.

GLICERINA (1L)
Glicerina é um produto usado para conservar e dar 
brilho aos pneus em geral. Proteção prolongada, 
brilho intenso e duradouro que deixa os pneus com 
aspectos de novos. 

MASSA DE POLIR (600g)
A Massa de Polir Vintex foi desenvolvida para remoção 
de riscos de lixas P1200 e microrriscos. Pode ser utilizada 
em todos os tipos de pintura automotiva. Promove 
excelente acabamento na peça polida.

 Ótimo poder de corte 
 Baixa emissão de pó

5L: 2008058
20L: 2008059

5L: 2008029
20L: 2008002
500ml: 2010026

400g: 2008003 400g: 2008060

5L: 2008034
20L: 2008033
1L: 2008031

500ml: 2010012

3L:2008040
200g: 2010030

3L:2008046
200g: 2010032

600g: 2009014 1L: 2008016

1L: 2008042 5L: 2008048
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ACESSÓRIOS

PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO

PANO DE MICROFIBRA PARA VIDROS
Ideal para acabamento dos vidros além de ajudar a 
remover gorduras e excessos de produtos dos vidros sem 
deixar marcas. 

 Alto poder de acabamento
 Excelente acabamento
 Poliéster e Poliamida

Indicado para limpeza de veículos, o Pano de Microfibra 
Multiuso Vintex tem alto poder de absorção e remoção 
de sujeira, proporcionando um ótimo acabamento.

 Não risca
 Excelente acabamento
 Alto poder de absorção

TOALHA DE MICROFIBRA (40x60) 
Indicada para limpeza de sujidades diversas, aplicação 
ou remoção de ceras e secantes, finalização de polimen-
tos e acabamento. 

 Alto poder de acabamento
 Excelente acabamento
 Poliéster e Poliamida

TOALHA DE MICROFIBRA (40X40) 
Indicada para limpeza de sujidades diversas, aplicação ou 
remoção de ceras e secantes, finalização de polimentos 
e acabamento. 

 Alto poder de acabamento
 Excelente acabamento
 Poliéster e Poliamida

2005018

2009020 2009019

2005111 2005112

LUVA DE MICROFIBRA 2 EM 1
Desenvolvida como opção para lavagem suave de veículos. 
Seus dois lados tem composição de poliéster e poliamida 
que possibilita maciez e alta resistência.

 2 em 1: Tentáculos e microfibra
 Poliéster e Poliamida
 Alto poder de absorção

2009001

TOALHA DE SECAGEM
A Toalha de Secagem Vintex tem alto poder de absorção 
de água. Sua composição proporciona maciez e evita 
riscos a pintura do seu veículo.

 Alto poder de acabamento
 Excelente acabamento
 Poliéster e Poliamida


