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Nossa história está mais do que ligada à da Vonixx.

Nascemos a partir das linhas Hobby e Pro-Detailer, que fundiram-se e  
tornaram-se o que hoje somos: uma marca focada para atender às altas  
rotatividades e necessidades básicas de quem ama cuidar do trabalho e também 
quem trabalha com isso.

Com muito estudo, realizamos a segmentação a fim de melhor atender ao  
público de lava-jatos que também não abrem mão de resultados excepcionais. 
E isso garantimos: nossos produtos seguem à risca os padrões de qualidade e 
desenvolvimento que tanto prezamos.

Na Vintex você encontrará produtos de muita qualidade que certamente estarão 
com você por longas jornadas.

Olá, nós somos a Vintex!
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Esse catálogo é interativo!
clique nos números de página acima para ir até suas 
categorias específicas ou volte ao sumário clicando 
no símbolo ao lado em cada página.
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Lava autos
Tamanhos disponíveis: 500ml, 1,5L e 5L

O Lava Autos é  um produto concentrado desenvolvido para 
limpar e promover brilho na pintura automotiva com ótimo 
desenpenho. Por possuir pH neutro,  pode ser aplicado  se-
guramente em qualquer tipo  pintura  sem  correr  o  risco 
de  danificá-la.

• Limpa  e promove brilho;
• pH Neutro;
• Excelente rendimento.

Limpa Vidros
Tamanhos disponíveis: 500ml, 1,5L e 5L

O Limpa Vidros é um produto  formulado para limpar, re-
mover manchas, desengordurar e desembaçar vitrines, 
vidros de automóveis e espelhos.

• Limpa;
• Desengordura;
• Desembaça.

Limpadores e limpeza pesadaLimpadores e limpeza pesada
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Limpador Multiação
Tamanhos disponíveis: 500ml, 1,5L e 5L

O Limpador Multiação foi desenvolvido para remover sujei-
ras mais difíceis e de diversas naturezas. Sua formulação 
balanceada limpa com segurança vários tipos de sujeiras 
como: Gorduras, manchas e encardidos de bancos, tetos, 
painéis, laterais de porta, etc. No lar, pode ser utilizado 
em: Azulejos, fogões, computadores, telefones e limpeza 
em geral.

• Remove sujeiras mais difíceis;
• Limpa com segurança;
• Limpeza automotiva e doméstica.

Removedor de Cimento
Tamanhos disponíveis: 5L

Removedor de Cimento foi desenvolvido para auxiliar na 
remoção de incrustações causadas por restos de cimento. O 
produto pode ser usado em máquinas industriais, tratores, 
caminhões e betoneiras.

• Remove incrustações;
• Registrado na Anvisa.

Limpadores e limpeza pesada

6 7



voltar ao sumário voltar ao sumário

Alumax
Tamanhos disponíveis: 1,5L e 5L

Alumax é um desincrustante de caráter ácido, desenvolvido 
para limpeza de rodas, chassis, motores, baús de alumínio, 
carrocerias de inox e madeira. É um produto concentrado e 
econômico em seu uso, atuando na sujeira e retirando toda 
a camada superficial aderida.

• Concentrado;
• Alto rendimento.

Limpa Estofados
Tamanhos disponíveis: 1,5L 5L

O Limpa Estofados é um produto que foi desenvol- 
vido para lavagem a seco de estofados automotivos e resi-
denciais em geral. Limpa, tira manchas e deixa um agradável 
aroma.

• Remove manchas difíceis;
• Lava a seco;
• Deixa um agradável aroma.

Desengraxante Biodegradável
Tamanhos disponíveis: 5L

Desenvolvido com matérias primas especiais, o DESEN-
GRAXANTE BIODEGRADÁVEL é um poderoso desengrax-
ante multifuncional utilizado para remover qualquer tipo 
de sujeira, inclusive as mais difíceis.

• Poderosa Ação Desengraxante;
• Ideal para Limpeza Pesada.

Pasta Multiação
Tamanhos disponíveis: 500g

A Pasta Multiação foi desenvolvida com a finalidade de fa-
cilitar a limpeza de superfícies tais como: Plástico, madeira 
pintada, fórmica, tecido, etc. NO CARRO: Limpa painéis, 
laterais de porta, teto, carpete, bancos, maçanetas, etc.
NO LAR: Limpa cadeiras de plástico, armários de fórmica, 
paredes, computadores, portas, janelas, etc.

• Limpa a seco;
• Remove sujeiras mais difíceis;

Limpadores e limpeza pesada Limpadores e limpeza pesada
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Removex

Tamanhos disponíveis: 500ml e 5L

Removex é um desengraxante e limpador de chassis de 
alto poder de ação, desenvolvido para remover sujeiras 
pesadas como óleo, graxa, barro, lama, matéria orgânica 
de chassis, carrocerias de ferro e madeira.

Disponível em: 1,5L e 5L

Limpadores e limpeza pesada Proteção e restauração
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Pulviflex
Tamanhos disponíveis: 1,5L e 5L

O protetor de chassis Pulviflex é um produto que foi espe-
cialmente desenvolvido para proteger chassis de veículos 
em geral, tais como chassis de: Carros, ônibus, tratores, 
máquinas agrícolas, caminhões etc. Sua exclusiva fórmu-
la contém inibidores de corrosão especiais que protegem 
a superfície por muito mais tempo, deixando uma fina  
camada de proteção e brilho.

• Inibe corrosão;
• Não gotejante;
• Ecologicamente correto.

Ecoblack
Tamanhos disponíveis: 1,5L e 5L

Ecoblack é um produto ecologicamente correto, à base 
de água e especialmente desenvolvido para dar brilho em  
caixas de roda. Devido à sua grande concentração, o pro-
duto pode ser diluído na proporção de até 1L para 4L de 
água para acabamento fosco. Para acabamento com brilho, 
recomenda-se a utilização do produto puro.

• Protege;
• Dá brilho.

Proteção e restauração

Pneu Pretinho
Tamanhos disponíveis: 500ml, 1,5L e 5L

O Pneu Pretinho é um produto que foi especialmente  
desenvolvido para proteger, conservar e dar brilho aos 
pneus em geral. Promove proteção prolongada, brilho 
intenso e duradouro que deixa os pneus com aspecto de 
novos.

• Brilho molhado;
• Super concentrado;

Renova Plásticos
Tamanhos disponíveis: 200g, 1,5L e 3L

Produto especialmente desenvolvido para proteger,  
renovar e realçar o brilho original de borrachas e plásticos, 
tais como painéis, laterais de porta, frisos, vinis, etc. Sua 
exclusiva fórmula tem alto poder de cobertura e deixa um 
perfeito acabamento. Pode também ser usado no lar, como 
em computadores, televisores, superfícies de madeira.

• Protege;
• Não engordura;
• Mantém o brilho original.

Proteção e restauração
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Massa de Polir

Tamanhos disponíveis: 500ml e 5L

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.

Proteção e restauração

Disponível em: 600g e 1,8Kg
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Super Cera
Tamanhos disponíveis: 200g e 3L

A Super Cera foi especialmente desenvolvida para  
facilitar o trabalho do profissional de estética automotiva 
que demanda de um grande volume de serviços. Sua ex-
clusiva fórmula não mancha as partes plásticas e permite 
aplicar sob o sol ou à sombra. Limpa, protege e dá brilho 
em uma única etapa. Sua exclusiva fórmula permite fácil 
aplicação e remoção, deixando um filme extremamente 
brilhante, resistente e livre de manchas.

Barra Descontaminante
Tamanhos disponíveis: 50g e 100g

A Barra Descontaminante é um produto desenvolvido especial-
mente para remoção de contaminantes na pintura do veículo, 
como pulverização de tintas, seivas de árvores, fezes recentes 
de pássaros, impactos de insetos, poluição industrial, pó de freio, 
pigmentos de asfalto e resíduos diversos que danificam a pintura, 
deixando-a áspera e sem brilho. O produto pode ser utilizado em 
pintura, vidros, borrachas, cromados e faróis.

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

Proteção e restauração

Cera Express
Tamanhos disponíveis: 500ml

A Cera Express foi desenvolvida com ceras e silicones de 
ultima geração, que protege e dá brilho com total facilidade. 
Pode ser aplicada em toda parte do veículo, incluindo vi-
dros e para-choques e borrachas. Por não conter abrasivos, 
pode ser usada constantemente na pintura do seu veículo, 
criando uma camada de proteção e brilho a cada Aplicação. 
É utilizada também para manter e realçar o brilho deixado 
por ceras protetoras.

•     Total praticidade;
•     Realça o brilho;
•     Excelente acabamento.

Renova Plásticos
Tamanhos disponíveis: 200g, 1,5L e 3L

Produto especialmente desenvolvido para proteger,  
renovar e realçar o brilho original de borrachas e plásticos, 
tais como painéis, laterais de porta, frisos, vinis, etc. Sua 
exclusiva fórmula tem alto poder de cobertura e deixa um 
perfeito acabamento. Pode também ser usado no lar, como 
em computadores, televisores, superfícies de madeira.

• Total proteção;
• Não engordura;
• Mantém o brilho original.

Proteção e restauração
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Rejuvex

Tamanhos disponíveis: 500ml e 5L

Rejuvex é um revitalizador de plásticos que renova e dá brilho em 
plásticos externos de automóveis em geral. Desenvolvidos com 
matérias-primas especiais, o produto é indicado para uso em ofici-
nas de repintura automotiva. Também disponível na versão black, 
específica para plásticos de cor escura.

• Não sai com água  • Não contém silicone  • Excelente cobertura

Proteção e restauração

Disponíveis em: 400g
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Arominhas Gel

Tamanhos disponíveis: 500ml e 5L

Produzidos com fragrâncias especiais, os Arominhas Gel deixam um 
agradável odor no interior do seu veículo. Por serem concentrados 
os produtos tem longa duração.

Disponível em: 60g

•   Fresh    •   Frutal    •   Uva   •   Carro Novo

Aromas:

Aromatizantes

Disponíveis em: 60g
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Aromatizantes Spray

Tamanhos disponíveis: 500ml e 5L

Produzidos com fragrâncias especiais, os Aromatizantes spray deixam 
um agradável odor no interior do seu veículo. Por serem concentrados 
os produtos tem longa duração.

Disponível em: 60ml

•   Fresh    •   Morango    •   Bom Ar   •   Carro Novo

Aromas:

Sanitizantes

Disponíveis em: 60ml
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Sanitizantes

Tamanhos disponíveis: 500ml e 5L

Os sanitizantes são desenvolvidos com quaternário de amônio  
especial, que age na eliminação de fungos e bactérias do interior do 
veículo ou ambiente, auxiliando na redução de doenças causadas por 
esses microorganismos e eliminando maus odores. Além disso, os 
produtos também promovem agradável aroma no interior do veículo 
ou ambiente.

Disponível em: 1,5 e 5L

•   Fresh    •   Frutal    •   Bom Ar   •   Carro Novo

Aromas:

Disponíveis em: 1,5L e 5L
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Espanador de microfibra
para limpeza e lavagem automotiva

Tamanhos disponíveis: 500ml e 5L

O Espanador de Microfibra para Limpeza e Lavagem Auto-
motiva Vintex é composto por microfibras com alto poder 
de absorção que evitam atrito com a superfície, além de 
possuir corpo em polipropileno.

AcessóriosAcessórios
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Luva de microfibra
2 em 1
Tamanho: 25x16cm

A Luva de Microfibra 2 em 1 Vintex foi desenvolvida como 
opção para lavagem suave de veículos. Seus dois lados tem 
composição de poliéster e poliamida que possibilita maciez 
e alta resistência.

Pano de microfibra
Multiuso
Tamanho: 40x35cm

Indicado para limpeza de veículos, o pano de microfibra 
multiuso Vintex tem alto poder de absorção e remoção de 
sujeira, proporcionando um ótimo acabamento. Contém 3 
unidades.

Acessórios

Toalha de secagem
Tamanho: 40x80cm

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

Pano de microfibra
para vidros
Tamanho: 40x40cm

O Pano de Microfibra para Vidros Vintex é ideal para aca-
bamento dos vidros além de ajudar a remover gorduras e 
excessos de produtos dos vidros sem deixar marcas.

Acessórios
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Toalha de microfibra
40x40
Tamanho: 40x40cm

A Toalha de Microfibra Vintex é indicada para limpeza de su-
jidades diversas, aplicação ou remoção de ceras e secantes, 
finalização de polimentos e acabamento. A composição de 
poliéster e poliamida evitam riscos na superfície.

Toalha de microfibra
40x60
Tamanho: 40x60cm

A Toalha de Microfibra Vintex é indicada para limpeza de su-
jidades diversas, aplicação ou remoção de ceras e secantes, 
finalização de polimentos e acabamento. A composição de 
poliéster e poliamida evitam riscos na superfície.

Acessórios

Aplicador de produtos 
para pneus
Tamanho: 10x5,5x4cm

O Aplicador de Produtos para Pneus Vintex é indicado para 
aplicação de produtos para pneus em geral. Possui formato 
anatômico e de fácil uso com acabamento côncavo que 
cobre toda a área do pneu.

Pano de microfibra
para vidros
Tamanho: 40x40cm

O Pano de Microfibra para Vidros Vintex é ideal para aca-
bamento dos vidros além de ajudar a remover gorduras e 
excessos de produtos dos vidros sem deixar marcas.

Acessórios
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www.vintex.com.br

vintex.auto
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