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Nosso mousse Microwhip recentemente desenvolvido é um novo conceito em
detalhamento rápido, com uma limpeza sem água acompanhada por uma rica espuma
amortecedora, que limpa suavemente seu veículo enquanto aplica nosso revestimento
Smooth Egg para dar ao seu carro um exclusivo acabamento de baixo atrito. Feche os
olhos e você irá pensar que está tocando um ovo cozido recém-descascado! O pano 
incluso desliza na carroceria do seu veículo em uma camada cremosa de mousse para
dar um acabamento renovado e brilhante, com um revestimento do polímero exclusivo do
Smooth Egg, para uma proteção hidrofóbica deslizante e suave.
Este produto é adequado para uso em veículos molhados ou secos, revestidos e não
revestidos, podendo ser usado em todas as partes externas e internas, exceto janelas.
Uma garrafa trata um veículo de médio porte três vezes.

Instruções:
Nota: Este produto remove o óleo e poeira fácil sem água, para dar ao seu carro uma
aparência renovada, mas não substitui o xampu. A utilização deste produto em pinturas
muito sujas pode danificar o seu veículo.
1. Aplique uma quantidade de mousse do tamanho de uma bola de pingue-pongue no
pano incluso. Isso cobre uma área de aproximadamente 50 x 50 cm (20" x 20").
2. Espalhe sobre a carroceria e limpe para finalizar, torcendo o pano regularmente ao
aplicar em uma superfície molhada.

Musse Smooth Egg
150ml
Pano Macio

4975759005193

ZV9H57FJUKKPLTNV

00519

540 212 272W H D mm

Tamanho da caixa

5.8 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-519
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Nossa recém-desenvolvida tecnologia de "reparo de revestimentos" pode
restaurar um revestimento de vidro profissional degradado, e adicionar
hidrorrepelência. Basta pulverizar na carroceria molhada ou seca do veículo
após a lavagem e limpar em seguida, para dar um acabamento hidrorrepelente
tão suave como um ovo cozido recém-descascado. Você também pode obter
os mesmos resultados em veículos não revestidos, e em pinturas de qualquer
cor. Este produto pode ser utilizado em rodas, peças de plástico, luzes,
janelas... até mesmo no interior do veículo!

Instruções:
Nota: Antes de aplicar SMOOTH EGG, certifique-se de lavar o veículo. Para
obter melhores resultados, utilize o Xampu Para Reparos SMOOTH EGG.
1. Pulverize na superfície molhada ou seca do veículo, dando cerca de 30 cm 
(12") de espaço entre as aplicações.
2. Limpe a carroceria com o pano incluso, torcendo regularmente para retirar a
água.

Líquido SMOOTH EGG
250ml

4975759005100

ZV9H57FJUKKPLKKV

00510

533 212 425W H D mm

Tamanho da caixa

9.1 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-510
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Nosso recém-desenvolvido revestimento rápido não apenas proporciona ao seu veículo
uma camada hidrorrepelente de hidropolímero, mas também evita a formação de manchas
de água com sua exclusiva tecnologia de hidropeeling. Quando um veículo revestido com
Smooth Egg Hydro Flash está molhado da chuva, os resíduos que normalmente
resultariam em uma mancha são levados, junto com uma pequena quantidade do
polímero. Esta é uma proteção muito forte. Ao incluir um agente de nivelamento
especialmente formulado, somos capazes de manter nosso hidropolímero uniformemente
aderido ao seu veículo... e isso dá ao seu carro um brilho maravilhoso, um brilho que
resiste aos elementos.
Este produto é adequado para uso em veículos revestidos, molhados ou secos, e não
revestidos, podendo ser utilizado em todas as partes externas e internas, exceto
estofados. Uma garrafa trata um veículo de médio porte oito vezes.

Instruções:
Nota: Antes de aplicar Smooth Egg Hydro Flash, certifique-se de lavar o veículo. A
secagem é opcional.
1. Agite bem, remova a trava do gatilho e pulverize na carroceria, dando um espaço entre
as aplicações de cerca de 15 cm (6") quando estiver molhada, ou 30 cm (12") quando
estiver seca.
2. Limpe rapidamente com o pano incluso. Trabalhe em uma pequena área de cada vez

Smooth Egg Hydro Flash
230mL
Pano para Limpeza

4975759005216

ZV9H57FJUKKPMLQV

00521

520 225 228W H D mm

Tamanho da caixa

7.6 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-521
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Uma embalagem de refil para Smooth Egg Hydro Flash, este produto protege
superfícies das manchas de água. Para reduzir resíduos e conservar recursos
sem comprometer a praticidade, este produto é fornecido em um saco de fácil
uso, que pode ser aberto sem utilizar uma tesoura. Menos desperdício, menos
transtornos.

Instruções:
1. Segure firmemente a parte superior do saco e abra cuidadosamente ao
longo da linha pontilhada. Não aperte o saco ao abrir.
2. Segure a parte superior do saco com uma mão e, enquanto apoia a parte
inferior com a outra mão, despeje lentamente o conteúdo na garrafa. Tome
cuidado para não derrubar a garrafa.

Refil Smooth Egg Hydro Flash 200
200ml

4975759005247

ZV9H57FJUKKPMORV

00524

335 210 215W H D mm

Tamanho da caixa

6.6 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

W-524
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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Liso como a seda, porém preciso. Audacioso, porém refinado. O Líquido Smooth Egg
Platinum é a personificação da tecnologia de revestimento rápido de primeira qualidade.
Em sua busca rigorosa pela qualidade, nossos pesquisadores aqui no Japão formularam
uma mistura altamente concentrada de quatro polímeros recém-desenvolvidos, para fazer
do Líquido Platinum algo notável. Protege seu veículo contra poeira, sujeira e arranhões
com uma poderosa camada hidrofóbica, exibindo um fascinante brilho molhado,
ultrassuave ao toque.
Este produto é adequado para utilização na carroceria de veículos revestidos, molhados
ou secos, e não revestidos.

Instruções:
Nota: Antes de aplicar o Líquido Smooth Egg Platinum, certifique-se de lavar o veículo. A
secagem é opcional.
1. Agite bem, remova a trava do gatilho e pulverize na carroceria, dando um espaço entre
as aplicações de cerca de 35 cm (14") quando estiver molhada, ou 50 cm (20") quando 
estiver seca. 
2. Limpe rapidamente com o pano incluso. Trabalhe em uma pequena área de cada vez

Líquido Smooth Egg Platinum
230mL
Pano Macio

4975759005223

ZV9H57FJUKKPMMNV

00522

435 218 435W H D mm

Tamanho da caixa

8.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-522
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Revestimento rápido com um brilho espelhado! Basta espalhar uniformemente
com o pano de microfibra incluso, e está feito. Não é necessário um trabalho
de acompanhamento. O Revestimento Fusso Mirror Shine não é apenas 
hidrorrepelente, mas também repelente de óleo, e seus efeitos duram até 9
meses. A aplicação deste produto em uma superfície deteriorada pode
restaurar o brilho e a força da pintura. Este produto não contém solventes de
petróleo ou compostos abrasivos.

Instruções:
Nota: Aplique o produto em um carro lavado e completamente seco, utilizando
o pano incluso. Trabalhe em uma parte de cada vez, verificando o brilho
conforme você continua. A superfície demora 24 horas para estabilizar, por
isso não lave o veículo neste período.
1. Agite bem e coloque uma quantidade razoável do líquido no pano incluso. 
2. Espalhe na superfície do carro o mais uniformemente possível. Não é
necessário secar e limpar!

Revestimento Fusso Mirror Shine - Cores Claras
Cores Claras 250ml

4975759003519

ZV9H57FJUKKNPLTV

00351

308 227 547W H D mm

Tamanho da caixa

8.4 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

R-142
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Revestimento rápido com um brilho espelhado! Basta espalhar uniformemente
com o pano de microfibra incluso, e está feito. Não é necessário um trabalho
de acompanhamento. O Revestimento Fusso Mirror Shine não é apenas 
hidrorrepelente, mas também repelente de óleo, e seus efeitos duram até 9
meses. A aplicação deste produto em uma superfície deteriorada pode
restaurar o brilho e a força da pintura. Este produto não contém solventes de
petróleo ou compostos abrasivos. 

Instruções:
Nota: Aplique o produto em um carro lavado e completamente seco, utilizando
o pano incluso. Trabalhe em uma parte de cada vez, verificando o brilho
conforme você continua. A superfície demora 24 horas para estabilizar, por
isso não lave o veículo neste período.
1. Agite bem e coloque uma quantidade razoável do líquido no pano incluso.
2. Espalhe na superfície do carro o mais uniformemente possível. Não é
necessário secar e limpar!

Revestimento Fusso Mirror Shine - Cores Escuras
Cores Escuras 250ml

4975759003526

ZV9H57FJUKKNPMQV

00352

308 227 547W H D mm

Tamanho da caixa

8.4 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

R-143
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com um brilho e hidrorrepelência duradouros, PRISM SHIELD utiliza resina de
silicone e um polímero hidrofóbico para dar ao seu veículo um visual elegante,
além de proteção contra sujeira. Pode ser utilizado quando a carroceria estiver
molhada, e até mesmo em partes de plástico, para dar a elas um brilho
intenso. A utilização deste produto em uma superfície seca proporcionará
resultados mais duradouros e facilitará a manutenção. PRISM SHIELD é
adequado para veículos de qualquer cor. 

Instruções:
Nota: Antes de aplicar PRISM SHIELD, certifique-se de lavar o veículo.
1. Agite bem e remova a rolha.
2. Pulverize a superfície do veículo, dando um espaço entre as aplicações de
cerca de 25 cm (10") para um carro molhado ou 45 cm (18") para um carro
seco.
3. Umedeça o pano incluso, torcendo-o, e limpe a carroceria, torcendo o pano
regularmente ao tratar um veículo molhado.

PRISM SHIELD
220ml

4975759003892

ZV9H57FJUKKNSTMV

00389

275 225 570W H D mm

Tamanho da caixa

7.7 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa 

W-175
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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Sem se preocupar com diversos produtos de revestimento, ou compatibilidade entre
materiais, Rain Drop permite revestir toda a superfície do carro - carroceria, vidro, plástico,
cromo - em uma única etapa, durante a secagem. O aerossol com gatilho em bazuca
torna a aplicação ultrarrápida, combinando uma praticidade inigualável com um
revestimento que protege a pintura por 3 meses, e os vidros por 2 meses.

Instruções:
* Antes de usar, agite a lata para cima e para baixo cerca de 20 vezes.
1. Lave o veículo para remover qualquer sujeira ou poeira.
2. Pulverize na carroceria e vidro molhados, durante cerca de 1 segundo por 1 m².
3. Após pulverizar limpe imediatamente, espalhando a espuma ao redor da superfície com
uma toalha de microfibra ou algodão. Torça a toalha regularmente.
4. Depois de limpar deixe secar completamente, 5 minutos no calor, 20 a 30 minutos no
inverno.

Rain Drop
300ml

4975759005261

ZV9H57FJUKKPMQLV

00526

336 228 296W H D mm

Tamanho da caixa

7.0 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-526
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

O polímero de flúor, que possui uma capacidade anti-incrustante satisfatória, protege com
eficácia a superfície do carro contra chuva, sujeira e outros resíduos indesejados. Seu
revestimento duro e espesso repele fortemente a água, conforme a água escorre
suavemente para fora da superfície do carro. Os efeitos duram até 12 meses e mantêm o
carro em boas condições durante muito tempo. Além disso, a cera em pasta dura pode dar
um brilho transparente na carroceria do carro.

Instruções:
* Primeiro, certifique-se de que o carro seja compatível com este produto.
1. Lave a poeira arenosa e outros resíduos indesejados, e seque a carroceria antes de
usar. Caso esteja muito sujo, primeiro remova qualquer sujeira, pois este produto NÃO
possui recursos de limpeza.
2. Coloque uma quantidade razoável da cera na esponja inclusa e espalhe leve e
uniformemente.
3. Após a superfície secar (5 a 15 min. no verão, 15 a 20 min. no inverno), limpe com uma
toalha seca e macia para finalizar.
*Recomendamos utilizar a série "Fukupika" para manutenção diária.

Cera Revestidora Fusso 12 Meses
Cor Clara 200g

4975759002987

ZV9H57FJUKKMTSRV

00298

252 227 400W H D mm

Tamanho da caixa

7.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-95
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

O polímero de flúor, que possui uma capacidade anti-incrustante satisfatória, protege com
eficácia a superfície do carro contra chuva, sujeira e outros resíduos indesejados. Seu
revestimento duro e espesso repele fortemente a água, conforme a água escorre
suavemente para fora da superfície do carro. Os efeitos duram até 12 meses e mantêm o
carro em boas condições durante muito tempo. Além disso, a cera em pasta dura pode dar
um brilho transparente na carroceria do carro.

Instruções:
* Primeiro, certifique-se de que o carro seja compatível com este produto.
1. Lave a poeira arenosa e outros resíduos indesejados, e seque a carroceria antes de
usar. Caso esteja muito sujo, primeiro remova qualquer sujeira, pois este produto NÃO
possui recursos de limpeza.
2. Coloque uma quantidade razoável da cera na esponja inclusa e espalhe leve e
uniformemente.
3. Após a superfície secar (5 a 15 min. no verão, 15 a 20 min. no inverno), limpe com uma
toalha seca e macia para finalizar.
*Recomendamos utilizar a série "Fukupika" para manutenção diária.

Cera Revestidora Fusso 12 Meses
Cor Escura 200g

4975759003007

ZV9H57FJUKKNKKRV

00300

252 227 400W H D mm

Tamanho da caixa

7.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-96
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo, removendo a poeira e
sujeira leve enquanto aplica um revestimento Fusso altamente durável. Limpeza e
revestimento em uma etapa! O revestimento de cera é reforçado com fluoropolímeros para
melhorar e estender a hidrofobicidade por até 180 dias. Perfeito para a manutenção do
Revestimento Fusso.

Instruções:
* Antes de aplicar em um veículo sujo, certifique-se de lavá-lo e secá-lo para evitar
arranhões. Em casos de manchas acentuadas, utilize produtos de limpeza especializados.
O conteúdo trata 5 veículos de médio porte.
1. Agite bem e mude o bocal para ON.
2. Pulverize a superfície do veículo, dando um espaço de cerca de 30 cm (12") entre as
aplicações.
3. Sem deixar secar, limpe levemente a superfície com uma toalha limpa e seca. Dobre a
toalha para expor uma superfície limpa quando a limpeza se tornar difícil.

Revestimento em Spray Manual Fusso Speed & Barrier (T)
500ml

4975759102915

ZV9H57FJULKMTLPV

10291

498 237 264W H D mm

Tamanho da caixa

13.3kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-208
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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Cria uma poderosa camada de flúor "PTFE" na superfície da pintura do carro sem tratamento base. As
propriedades hidrofóbicas duram até 7 meses* e o polímero recém-formulado desenvolve um
revestimento impermeável na superfície que permanece por muito mais tempo do que os produtos
convencionais.
Fácil de polir e prevenir manchas, em comparação com o tipo sólido convencional. Este produto protege
de diversos tipos de sujeiras, criando um escudo impenetrável de polímero de flúor na superfície da
pintura.
Compatível com veículos de todas as cores.     * testado pela SOFT99

Instruções:
* Certifique-se de que o produto seja compatível com a cor da pintura do carro.
1. Enxágue e lave o carro, para remover a sujeira e areia. Se estiver muito sujo, utilize um xampu de
carro ou limpador.
2. Agite bem a garrafa.
3. Aplique uma quantidade razoável do líquido no lado amarelo da esponja inclusa e espalhe
uniformemente. Então você pode remover a sujeira ao mesmo tempo.
* Se a sujeira for persistente, utilize uma barra de argila para suavizar a pintura, obter melhor durabilidade
e um belo acabamento.
4. Deixe secar (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no inverno), lustre com uma toalha macia e
limpa.
* Se a carroceria sujar, lave com xampu neutro para carros diluído ou água, e depois restaure a
hidrofobicidade e brilho. Para manutenção diária, utilize o Revestimento em Spray Manual Fusso Speed
& Barrier".

Revestimento Fusso F7 Todas as Cores
300ml

4975759103394

ZV9H57FJULKNNTOV

10339

550 238 300W H D mm

Tamanho da caixa

8.0 kg

Peso Bruto da Caixa 

20
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

O Vitrificador De Pintura de Dupla Camada H-9 é um agente de revestimento extra-hidrofóbico de
camada de vidro, que utiliza tecnologia japonesa de última geração, combinando dois tipos diferentes de
camadas de vidro duro para fornecer uma dureza 9H. O brilho belo e intenso dura muito tempo, enquanto
evita a adesão de contaminantes com sua excelente hidrorrepelência.

Instruções:
* Antes da aplicação, certifique-se de lavar, polir e desengordurar a pintura.
* Não aplique tudo de uma vez. Trabalhe em uma parte de cada vez. 
* Certifique-se de esfriar a carroceria, caso esteja quente.
1. Coloque o limitador de fluxo interno no gargalo da base.
2. Coloque uma quantidade razoável do líquido na superfície branca da esponja e aplique na carroceria,
em um padrão cruzado, para evitar lacunas e irregularidades.
3. Limpe com a toalha fornecida antes que a superfície revestida seque.
* Em ambientes frios ou de secagem lenta, repita imediatamente as etapas 2 e 3 uma vez.
4. Agite bem o revestimento e, em seguida, coloque o limitador de fluxo.
5. 20 a 30 minutos depois de limpar a base, coloque o líquido do acabamento na superfície branca de
uma nova esponja.
* Aplique em uma parte de cada vez, na mesma ordem da base.
* Certifique-se de agitar bem o acabamento, certificando-se de que não haja nenhum sedimento.
6. Quando o acabamento secar, limpe com uma toalha limpa.
* Tempos de referência para secagem: 1 minuto no verão, 2 a 5 minutos no inverno.
7. Após aplicar o revestimento, deixe curar em um local seco por 12 horas.

Vitrificador De Pintura de Dupla Camada H-9
Líquido Primer 100ml / Líquido de Acabamento 
100ml / Esponja com Boina × 2pç /
Pano Exclusivo × 2pç / Luvas x 2pç 

4975759101178

ZV9H57FJULKLLRSV

10117

356 126 273W H D mm

Tamanho da caixa

3.7 kg

Peso Bruto da Caixa

6
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

H-7 é um revestimento resistente, à base de silício, que forma uma camada de vidro
resistente para proteger diversos objetos em ambientes hostis: veículos, embarcações
marinhas, máquinas de venda automática, trens, sinalização e outros equipamentos
externos e seus revestimentos. H-7 protege contra a corrosão causada pela chuva, sal, 
lama, produtos químicos, radiação UV e até mesmo abrasão. Além disso, dá um
acabamento de alto brilho com excelente durabilidade.

Instruções:
1. Remova completamente a graxa e sujeira das áreas a serem tratadas. Caso utilize um
agente de limpeza ou água, deixe secar completamente.
2. Aplique o líquido na superfície branca da esponja inclusa e aplique uniformemente na
superfície, não deixando áreas sem aplicar ou mal cobertas. Utilize cada esponja para
apenas uma aplicação (não reutilize uma esponja que tenha endurecido).
3. Deixe secar por aproximadamente 5 minutos e limpe levemente com o pano incluso.
4. Após o revestimento, deixe curar em um local seco por 12 horas.

Vitrificador De Pintura H-7 200ml
Liquido 200ml  /  Esponja com Boina ×
2pçs  /  Pano Exclusivo × 2pçs  / 
Luvas x 2pçs

4975759100843

ZV9H57FJULKKSONV

10084

348 150 321W H D mm

Tamanho da caixa

3.5 kg

Peso Bruto da Caixa

6
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

H-7 é um revestimento resistente, à base de silício, que forma uma camada de vidro
resistente para proteger diversos objetos em ambientes hostis: veículos, embarcações
marinhas, máquinas de venda automática, trens, sinalização e outros equipamentos
externos e seus revestimentos. O H-7 protege contra a corrosão causada pela chuva, sal,
lama, produtos químicos, radiação UV e até mesmo abrasão. Além disso, dá um
acabamento de alto brilho com excelente durabilidade. 

Instruções:
1. Remova completamente a graxa e sujeira das áreas a serem tratadas. Caso utilize um
agente de limpeza ou água, deixe secar completamente.
2. Aplique o líquido na superfície branca da esponja inclusa e aplique uniformemente na
superfície, não deixando áreas sem aplicar ou mal cobertas. Utilize cada esponja para
apenas uma aplicação (não reutilize uma esponja que tenha endurecido).
3. Deixe secar por aproximadamente 5 minutos e limpe levemente com o pano incluso.
4. Após o revestimento, deixe curar em um local seco por 12 horas.

Vitrificador De Pintura H-7 100ml
Líquido 100ml  /  Esponja com Boina ×
2pçs  /  Pano Exclusivo × 2pçs  /
Luvas x 2pçs

4975759100881

ZV9H57FJULKKSSLV

10088

322 125 321W H D mm

Tamanho da caixa

2.5 kg

Peso Bruto da Caixa

6
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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H-7 é um revestimento resistente, à base de silício, que forma uma camada de vidro
resistente para proteger diversos objetos em ambientes hostis: veículos, embarcações
marinhas, máquinas de venda automática, trens, sinalização e outros equipamentos
externos e seus revestimentos. O H-7 protege contra a corrosão causada pela chuva, sal,
lama, produtos químicos, radiação UV e até mesmo abrasão. Além disso, dá um
acabamento de alto brilho com excelente durabilidade.

Instruções:
1. Remova completamente a graxa e sujeira das áreas a serem tratadas. Caso utilize um
agente de limpeza ou água, deixe secar completamente.
2. Aplique o líquido na superfície branca da esponja inclusa e aplique uniformemente na
superfície, não deixando áreas sem aplicar ou mal cobertas. Utilize cada esponja para
apenas uma aplicação (não reutilize uma esponja que tenha endurecido).
3. Deixe secar por aproximadamente 5 minutos e limpe levemente com o pano incluso.
4. Após o revestimento, deixe curar em um local seco por 12 horas.

Vitrificador De Pintura H-7 50ml 
Líquido 50ml  /  Almofada para aplicação × 1pç  /
Pano para aplicação × 2pçs  /  Luvas × 2pçs  / 
Pano removedor × 1pç  /  Pipeta de Pasteur × 1pç

4975759102977

ZV9H57FJULKMTRRV

10297

448 132 266W H D mm

Tamanho da caixa

2.8 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1EnceramentoCarroceria

Este é o modelo da 5ª geração da Fukupika, os revolucionários lenços para lavagem sem água que
podem ser utilizados tanto na carroceria quanto no vidro, aplicando um poderoso efeito hidrorrepelente e
limpando ao mesmo tempo.
Basta limpar para obter um excelente poder de limpeza aplicando um revestimento hidrofóbico. A nova
tecnologia de ligação agora permite um duradouro revestimento hidrofóbico, tanto no vidro quanto na
carroceria!
As folhas possuem metade do tamanho e o dobro da quantidade, para um uso mais econômico.
Obviamente, os lenços da Fukupika são totalmente compatíveis com revestimentos de
cerâmica/quartzo/etc. aplicados profissionalmente.

Instruções:
1. Abra a aba e remova um lenço.
2. Dobre a folha ao meio e limpe a superfície suavemente.
3. Comece nas superfícies de vidro, antes de trabalhar na carroceria.
4. Se o lenço ficar sujo, dobre imediatamente para utilizar uma nova superfície.

Em superfícies mais sujas, primeiro passe o lenço para limpar, e depois limpe novamente com uma nova
superfície para finalizar. 
Caso o lenço fique sujo, seco ou de difícil utilização, mude para um lenço novo.
Descarte os lenços umedecidos de acordo com as normas locais.

Nota: Pode ser utilizado em superfícies externas, incluindo pintura e vidro.

Fukupika Wash & Wax Gen.5
24 lenços (ca. 175 x 300 mm)

4975759004622

ZV9H57FJUKKOQMMV

00462

520 285 345W H D mm

Tamanho da caixa

13.0kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

W-462
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

O design de camada tripla foi especialmente formulado para a suavidade, com
a camada central absorvendo a  sujeira para manter as camadas externas
mais limpas. Isto ajuda a evitar arranhões, e suporta a estrutura das camadas
externas, que são otimizadas para deslizar suavemente e sem esforço em
qualquer parte do seu veículo, lavando e encerando ao longo do caminho para
manter cada centímetro fresco e brilhante.

Instruções:
1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo.
Continue dobrando o lenço para expor superfícies limpas e evite espalhar 
qualquer sujeira.
3. Em áreas muito sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe mais uma vez
com uma superfície limpa da folha.
4. Caso o lenço inteiro esteja sujo ou seco, utilize uma folha nova.

FUKUPIKA WASH&WAX 12 lenços
12 folhas (350×300mm)

4975759004684

ZV9H57FJUKKOQSOV

00468

475 323 345W H D mm

Tamanho da caixa

13.6kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa 

W-220
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Repleta de óleos de silicone hidrorrepelentes e uma cera poderosamente
adesiva, uma folha de TNT, tratada para proporcionar um atrito ultrabaixo, não
apenas limpa seu veículo, mas o deixa com uma proteção duradoura, na forma
de uma camada durável e altamente hidrofóbica, que dura até 3 meses, ou 5
lavagens na máquina.

Instruções:
1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo.
Continue dobrando o lenço para expor novas superfícies e evite espalhar
qualquer sujeira.
3. Em áreas muito sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe novamente com
uma superfície limpa da folha.
4. Caso todo o lenço esteja sujo ou seco, utilize uma folha nova.
Nota: Caso haja a formação de listras ou alguma irregularidade após o uso,
lustre com uma toalha limpa e seca.

Poderoso Hidrorrepelente FUKUPIKA
10 folhas (350×300mm)

4975759004714

ZV9H57FJUKKORLOV

00471

495 268 365W H D mm

Tamanho da caixa

11.4kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

W-219
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com apenas um lenço, aplica um revestimento híbrido de carnaúba natural premium e um
polímero recém-desenvolvido de alto brilho, alcançando instantaneamente um brilho
profundo que vai tirar o seu fôlego. Como em todos os lenços da FukuPika, para 
maximizar a suavidade à pintura e película, não é utilizado nenhum solvente petroquímico
ou outros produtos químicos desnecessários.

Instruções:
1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo. Continue
dobrando o lenço para expor novas superfícies e evite espalhar qualquer sujeira.
3. Em áreas muito sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe novamente com uma 
superfície limpa da folha.
4. Caso todo o lenço esteja sujo ou seco, utilize uma folha nova.
Nota: Caso haja a formação de listras ou alguma irregularidade após o uso, lustre com
uma toalha limpa e seca.

Fukupika Gloss
10 folhas (350×300mm)

4975759004882

ZV9H57FJUKKOSSMV

00488

370 320 495W H D mm

Tamanho da caixa

11.0kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

W-160
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2EnceramentoCarroceria

Com a ação de polimento de um pó de micropartículas, esses lenços restauram o brilho
suave da pintura do seu veículo, e a cobre com um revestimento natural à base de
carnaúba para realçar um brilho incrível. Ao alcançar essa sinergia de efeitos em uma
folha de formato prático, os lenços FukuPika Mirror Finish permitem uma fácil melhora da
pintura levemente arranhada em qualquer área, incluindo áreas limitadas ou difíceis, como 
ao redor das maçanetas da porta. Para maximizar a suavidade na pintura, na película e no
ambiente, não são utilizados álcool, solventes petroquímicos ou quaisquer outros produtos
químicos desnecessários.

Instruções:
1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo. Continue
dobrando o lenço para expor novas superfícies e evite espalhar qualquer sujeira.
3. Em áreas particularmente sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe novamente com
uma superfície limpa da folha.
4. Caso todo o lenço esteja sujo ou seco, utilize uma folha nova.
Nota: Caso haja a formação de listras ou alguma irregularidade após o uso, lustre com
uma toalha limpa e seca.

Fukupika Mirror Finish
10 folhas (350×300mm)

4975759004967

ZV9H57FJUKKOTQRV

00496

370 320 485W H D mm

Tamanho da caixa

11.0kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

W-169
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com apenas um lenço macio, restaura, o brilho original do revestimento do seu veículo.
Com uma camada tripla de pH neutro e sem abrasivos para máxima suavidade, esses
lenços são especialmente projetados para levantar a sujeira de maneira não-abrasiva, e
em seguida absorvê-la na camada central, para que a superfície externa permaneça mais
nova por mais tempo.

Instruções:
1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo. Continue 
dobrando o lenço para expor novas superfícies e evite espalhar qualquer sujeira. 
3. Em áreas muito sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe novamente com uma
superfície limpa da folha.
4. Caso todo o lenço esteja sujo ou seque, utilize uma folha nova.
Nota: Caso haja a formação de listras ou alguma irregularidade após o uso, lustre com
uma toalha limpa e seca.

Fukupika Para Carros Revestidos com Cera
12 folhas (350×280mm)

4975759004905

ZV9H57FJUKKOTKPV

00490

370 340 485W H D mm

Tamanho da caixa

13.0kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

W-168
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Basta limpar a carroceria com essas folhas altamente absorventes infundidas de cera
após a lavagem para secar rapidamente e com segurança o seu veículo, ao mesmo tempo
em que aplica um revestimento que rivaliza com as ceras duras tradicionais em matéria de
brilho e proteção. Também podem ser utilizadas em um veículo seco. 

Instruções:

Para veículos molhados:
1. Dobre até um tamanho prático (2 ou 3 vezes) e utilize a folha para secar a superfície do
veículo após a lavagem.
2. Torcer e dobrar conforme necessário, expondo uma nova superfície regularmente para
garantir uma cobertura uniforme para a melhor proteção possível.

Para veículos secos:
1. Primeiro, molhe a folha e torça o suficiente para que não deixe para trás ao limpar.
2. Dobre até um tamanho prático (2 ou 3 vezes) e limpe a superfície do veículo leve e
completamente.
3. Dobre novamente conforme necessário, expondo uma nova superfície regularmente
para garantir uma cobertura uniforme para a melhor proteção possível.

Fukupika Dry
3 folhas

4975759004844

ZV9H57FJUKKOSOOV

00484

290 250 380W H D mm

Tamanho da caixa

3.0 kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

W-125
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo,
removendo a poeira e sujeira leve, aplicando um revestimento híbrido brilhante
e hidrofóbico.

Instruções:
1. Agite bem a garrafa antes de usar.
2. Vire o bocal e pulverize 1 dose do líquido a cada 30 cm² na pintura seca, em
seguida limpe imediatamente com uma toalha limpa e seca. Quando utilizar
microfibra, pulverize o dobro do normal.
* Caso esteja muito suja, lave a sujeira e enxugue a água, caso contrário pode
causar irregularidades ou marcas de listras.
* Mude a superfície da toalha quando ficar suja.

Fukupika Spray Advance 
400ml

4975759005414

ZV9H57FJUKKPOLOV

00541

293 239 487W H D mm

Tamanho da caixa

15.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

W-541
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



3EnceramentoCarroceria

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo,
removendo a poeira e sujeira leve, aplicando um revestimento híbrido
altamente durável. O revestimento de cera é reforçado com fluoropolímeros
para melhorar e prolongar a hidrofobicidade por até 6 meses.

Instruções:
1. Segure firmemente a parte superior do saco e abra cuidadosamente ao
longo da linha pontilhada. Não aperte o saco ao abrir.
2. Segure a parte superior do saco com uma mão e, apoiando a parte inferior
com a outra mão, despeje lentamente o conteúdo na garrafa. Tome cuidado
para não derrubar a garrafa.

Refil Para Fukupika Spray Advance
320ml

4975759005438

ZV9H57FJUKKPONSV

00543

396 232 286W H D mm

Tamanho da caixa

7.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-543
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo,
removendo a poeira e sujeira leve, aplicando um revestimento híbrido brilhante
e hidrofóbico.

Instruções:
1. Agite bem a garrafa antes de usar.
2. Vire o bocal e pulverize 1 dose do líquido a cada 30 cm² na pintura seca, em
seguida limpe imediatamente com uma toalha limpa e seca. Quando utilizar
microfibra, pulverize o dobro do normal.
* Caso esteja muito suja, lave a sujeira e enxugue a água, caso contrário pode
causar irregularidades ou marcas de listras.
* Mude a superfície da toalha quando ficar suja.

Fukupika Spray Advance (Forte)
400ml

4975759005421

ZV9H57FJUKKPOMLV

00542

288 240 487W H D mm

Tamanho da caixa

15.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa 

W-542
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo,
removendo a poeira e sujeira leve, aplicando um revestimento híbrido
altamente durável. O revestimento de cera é reforçado com fluoropolímeros
para melhorar e prolongar a hidrofobicidade por até 6 meses. Embalagem do
refil ecológica.

Instruções:
1. Segure firmemente a parte superior do saco e abra cuidadosamente ao
longo da linha pontilhada. Não aperte o saco ao abrir.
2. Segure a parte superior do saco com uma mão e, apoiando a parte inferior
com a outra mão, despeje lentamente o conteúdo na garrafa. Tome cuidado
para não derrubar a garrafa.

Refil Para Fukupika Spray Advance (Forte)
320ml

4975759005445

ZV9H57FJUKKPOOPV

00544

396 232 286W H D mm

Tamanho da caixa

7.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-544
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante
híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de
micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A
espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com 
uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de
aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e
pano.

Instruções:
1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área
de baixa visibilidade.
2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado
amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada
vez.
3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no
inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso. 
Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser
utilizados por cima deste produto.

Color Evolution - Branco e Pérola
Branco e Pérola 100ml

4975759005018

ZV9H57FJUKKPKLSV

00501

225 271 498W H D mm

Tamanho da caixa

4.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-180
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



4EnceramentoCarroceria

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência  e proteção de um
selante híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de
micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A
espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com 
uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de
aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e
pano.

Instruções:
1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área
de baixa visibilidade.
2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado
amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada
vez.
3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no
inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso.
Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser
utilizados por cima deste produto.

Color Evolution - Prata
Prata 100ml

4975759005025

ZV9H57FJUKKPKMPV

00502

225 271 498W H D mm

Tamanho da caixa

4.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-181
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante
híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de
micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A
espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com 
uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de
aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e
pano.

Instruções:
1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área
de baixa visibilidade.
2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado
amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada
vez.
3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no
inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso.
Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser
utilizados por cima deste produto.

Color Evolution - Preto
Preto 100ml

4975759005032

ZV9H57FJUKKPKNMV

00503

225 271 498W H D mm

Tamanho da caixa

4.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-182
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante
híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de
micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A
espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com 
uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de
aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e
pano.

Instruções:
1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área 
de baixa visibilidade.
2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado
amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada
vez.
3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no
inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso. 
Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser
utilizados por cima deste produto.

Color Evolution - Azul
Azul 100ml

4975759005049

ZV9H57FJUKKPKOTV

00504

225 271 498W H D mm

Tamanho da caixa

4.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-183
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante
híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de
micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A
espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com 
uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de
aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e
pano.

Instruções:
1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área
de baixa visibilidade.
2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado
amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada
vez.
3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no
inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso. 
Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser
utilizados por cima deste produto.

Color Evolution - Vermelho
Vermelho 100ml

4975759005056

ZV9H57FJUKKPKPQV

00505

225 271 498W H D mm

Tamanho da caixa

4.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-184
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



5EnceramentoCarroceria

A White Soft, da Kiwami, é uma pasta cuidadosamente misturada, à base de cera mineral 
de alta qualidade e reforçada com nossos mais recentes polímeros sintéticos. Esta mistura
foi projetada especialmente para dar um brilho exuberantemente brilhante na pintura do
seu veículo branco ou de cor clara, que dura até 3 meses. Esta é a cera definitiva para dar
brilho. Esta é a "Kiwami". 

Instruções:
Nota: Utilize apenas nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e
completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez, para evitar cura
excessiva. O tempo de cura pode ser maior durante o frio.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe uniformemente
sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes. 
3. Depois de secar de 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se
de remover completa e rapidamente, para evitar danos na pintura.

Cera em Pasta EXTREME GLOSS WHITE SOFT - BRANCA
Cera em Pasta WHITE SOFT 200g

4975759001911

ZV9H57FJUKKLTLLV

00191

616 179 249W H D mm

Tamanho da caixa

7.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-223
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A Kiwami é uma mistura cuidadosamente trabalhada da melhor cera de
carnaúba, reforçada com nossos mais recentes polímeros sintéticos. Esta
mistura foi projetada especialmente para dar um brilho exuberante na pintura
do seu veículo prata, por até 3 meses. Esta é a cera definitiva para dar brilho.
Esta é a "Kiwami".

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe
em uma parte de cada vez, para evitar cura excessiva. O tempo de cura pode
ser maior durante o frio. 
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe
uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar de 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa.
Certifique-se de remover completa e rapidamente, para evitar danos na 
pintura.

Cera Dura EXTREME GLOSS WAX - PRATA
Cera Dura PRATA 200g

4975759001928

ZV9H57FJUKKLTMSV

00192

616 179 249W H D mm

Tamanho da caixa

7.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-224
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A Kiwami é uma mistura cuidadosamente trabalhada da melhor cera de carnaúba,
reforçada com nossos mais recentes polímeros sintéticos. Esta mistura foi projetada
especialmente para trazer a escuridão do espaço profundo para a pintura do seu veículo
preto ou colorido, ao mesmo tempo em que o deixa com um brilho único para dar um
contraste deslumbrante a cada ângulo e superfície do seu veículo, com efeitos que duram
até 3 meses. Esta é a cera definitiva para dar brilho. Esta é a "Kiwami".

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma
parte de cada vez, para evitar cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior durante o
frio.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe uniformemente 
sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar de 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se
de remover completa e rapidamente, para evitar danos na pintura.

Cera Dura EXTREME GLOSS WAX - PRETA
Cera Dura PRETA 200g

4975759001935

ZV9H57FJUKKLTNPV

00193

616 179 249W H D mm

Tamanho da caixa

7.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-225
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta cera multiuso é adequada para remover marcas de água de veículos de
qualquer cor, e proporciona um acabamento brilhante à pintura. Este produto
também é adequado para polir motocicletas, capacetes e peças de plástico.

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. Para evitar
manchas, certifique-se de remover todo o resíduo do produto.
1. Aplique uma quantidade razoável do produto no pano incluso.
2. Esfregue firme e uniformemente, dobrando o pano regularmente para expor
uma nova superfície, até alcançar o acabamento desejado.

Cera em Pasta Macia REFINE
150g

4975759004219

ZV9H57FJUKKOMLTV

00421

603 159 244W H D mm

Tamanho da caixa

6.7 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-229
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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Com uma aplicação sem cura e sem necessidade de polir, a Cera New Scratch
Clear 'Mirror Shine' apresenta um pó de micropartículas recém-desenvolvido
para remover arranhões num instante, deixando seu veículo radiante e
protegido com cera, para um acabamento espelhado. A aplicação simples com
um pano significa que trabalhar nos detalhes não é um bicho de sete cabeças,
então logo você poderá admirar sua pintura brilhando como se fosse novinha
em folha!

Instruções:
Nota: Utilize apenas nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e
completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique
uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta polir a superfície com pressão uniforme para conseguir um
acabamento perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção. Certifique-se
de polir até que não permaneça nenhum produto visível na pintura.

Cera New Scratch Clear-Mirror Finish - Branca Sólida
Branca Sólida 200g

4975759004189

ZV9H57FJUKKOLSTV

00418

250 200 620W H D mm

Tamanho da caixa

8.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-195
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com uma aplicação sem cura e sem necessidade de polir, a Cera New Scratch
Clear 'Mirror Shine' apresenta um pó de micropartículas recém-desenvolvido
para remover arranhões num instante, deixando seu veículo radiante e
protegido com cera, para um acabamento espelhado. A aplicação simples com
um pano significa que trabalhar nos detalhes não é um bicho de sete cabeças,
então logo você poderá admirar sua pintura brilhando como se fosse novinha
em folha!

Instruções:
Nota: Utilize apenas nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e
completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique
uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta polir a superfície com pressão uniforme para conseguir um
acabamento perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção. Certifique-se
de polir até que não permaneça nenhum produto visível na pintura.

Cera New Scratch Clear-Mirror Finish - Pérola e Metálica
Pérola e Metálica 200g

4975759004196

ZV9H57FJUKKOLTQV

00419

250 200 620W H D mm

Tamanho da caixa

8.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-196
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com uma aplicação sem cura e sem necessidade de polir, a Cera New Scratch
Clear 'Mirror Shine' apresenta um pó de micropartículas recém-desenvolvido
para remover arranhões num instante, deixando seu veículo radiante e
protegido com cera, para um acabamento espelhado. A aplicação simples com
um pano significa que trabalhar nos detalhes não é um bicho de sete cabeças,
então logo você poderá admirar sua pintura brilhando como se fosse novinha
em folha!

Instruções:
Nota: Utilize apenas nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e
completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique
uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta polir a superfície com pressão uniforme para conseguir um
acabamento perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção. Certifique-se
de polir até que não permaneça nenhum produto visível na pintura.

Cera New Scratch Clear-Mirror Finish - Escura e Metálica
Escura e Metálica 200g

4975759004202

ZV9H57FJUKKOMKMV

00420

250 200 620W H D mm

Tamanho da caixa

8.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-196
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Water Block é uma cera sintética durável com excepcionais propriedades
hidrofóbicas, para dar ao seu veículo uma proteção sem igual contra chuva
ácida e outros contaminantes transmitidos pela água. Combinando uma
tecnologia de cera embelezante com polímeros de silicone superhidrofóbicos
selecionados, a Cera Water Block forma gotas como nenhuma outra cera e
dura até 10 lavagens!

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe
em uma parte de cada vez para evitar a cura excessiva. O tempo de cura pode
ser maior no frio.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe
uniformemente na carroceria do veículo.
2. Depois de secar entre 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. 
Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na
pintura.

Cera Water Block - Branca
Branca 300g

4975759003410

ZV9H57FJUKKNOLKV

00341

640 260 200W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-65
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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Water Block é uma cera sintética durável com excepcionais propriedades
hidrofóbicas, para dar ao seu veículo uma proteção sem igual contra chuva
ácida e outros contaminantes transmitidos pela água. Combinando uma 
tecnologia de cera embelezante com polímeros de silicone superhidrofóbicos
selecionados, a Cera Water Block forma gotas como nenhuma outra cera e
dura até 10 lavagens!

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe
em uma parte de cada vez para evitar a cura excessiva. O tempo de cura pode
ser maior no frio.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe
uniformemente na carroceria do veículo.
2. Depois de secar entre 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa.
Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na
pintura.

Cera Water Block - Pérola e Metálica
Pérola e Metálica 300g

4975759003441

ZV9H57FJUKKNOOLV

00344

640 260 200W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-66
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Water Block é uma cera sintética durável com excepcionais propriedades
hidrofóbicas, para dar ao seu veículo uma proteção sem igual contra chuva
ácida e outros contaminantes transmitidos pela água. Combinando uma 
tecnologia de cera embelezante com polímeros de silicone superhidrofóbicos
selecionados, a Cera Water Block forma gotas como nenhuma outra cera e
dura até 10 lavagens!

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe
em uma parte de cada vez para evitar a cura excessiva. O tempo de cura pode
ser maior no frio.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe
uniformemente na carroceria do veículo.
2. Depois de secar entre 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa.
Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na
pintura.

Cera Water Block - Pérola e Metálica
Escura e Metálica 300g

4975759003472

ZV9H57FJUKKNORMV

00347

640 260 200W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-67
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Formulada especialmente para veículos brancos e com tom pastel sólidos, esta
preparação de pasta macia contém um agente de polimento suave para remover a sujeira
persistente sem afetar a pintura, e cera mineral de alta qualidade para formar uma
camada protetora brilhante com um brilho imbatível, além de uma hidrorrepelência
excepcional. Pode ser utilizada em para-choques pintados, suportes de espelho, etc.

Instruções:
Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e
completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e
uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa.
Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Ao terminar lave bem as mãos com
sabão.

Cera New Soft 99 - Pasta Macia Branca 
Pasta Macia Branca 350g

4975759000204

ZV9H57FJUKKKMKOV

00020

620 250 200W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W- 3
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Formulada especialmente para veículos brancos e com tom pastel metálicos e perolados,
esta preparação de pasta macia contém um agente de polimento suave para remover a
sujeira persistente sem afetar a pintura, e cera mineral de alta qualidade para formar uma
camada protetora brilhante com um brilho imbatível, além de uma hidrorrepelência
excepcional. Pode ser utilizada em para-choques pintados, suportes de espelho, etc.

Instruções:
Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e
completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e
uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes. 
3. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa.
Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na pintura. 
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Ao terminar lave bem as mãos com
sabão.

Cera New Soft 99 - Pasta Macia Pérola e Metálica 
Pérola e Metálica 320g

4975759000273

ZV9H57FJUKKKMRNV

00027

620 250 200W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W- 4
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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Cera real de carnaúba para um intenso brilho real no seu veículo preto ou de
cor escura. Este produto contém carnaúba natural, para formar uma camada
protetora com aparência lisa, além de hidrorrepelência e resistência ao calor
excepcionais. Também pode ser utilizada em para-choques pintados, suportes
de espelho, etc.

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe
leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e
limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na
pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Ao terminar lave bem as 
mãos com sabão.

Cera Dark & Black
Escura e Preta 300g

4975759000105

ZV9H57FJUKKKLKPV

00010

620 250 200W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W- 2
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A Cera Hanneri, uma cera em pasta macia que foi formulada utilizando um novo método
de desenvolvimento, remove sujeira e manchas, ao mesmo tempo mantendo o belo brilho
da carroceria do carro. Compatível com todos os carros que não sejam pretos, sejam
velhos ou novos. 

Instruções:
* Certifique-se de que a cor do seu carro seja compatível com este produto.
* Lave a areia, poeira e sujeira e enxugue as gotas de água restantes da superfície do
carro.
1. Utilizando a esponja inclusa, espalhe uma quantidade razoável de cera uniformemente
na carroceria do carro. 
2. Esfregue mais vigorosamente para remover manchas mais pesadas como sujeira,
alcatrão e piche.
3. Depois que a superfície secar (5 a 10 minutos), limpe-a com uma toalha macia e limpa.
Certifique-se de terminar todo o processo. Caso deixe inacabado, isto pode causar 
manchas ou irregularidades.
4. Feche o recipiente de lata para evitar que o fluido evapore. Ao terminar lave bem as
mãos com sabão.

Cera Hanneri
280g

4975759001126

ZV9H57FJUKKLLMQV

00112

620 250 180W H D mm

Tamanho da caixa

9.0 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-19
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Combinando a cera de carnaúba da Parnaíba purificada com óleos de
polímero de silicone para dar uma proteção intensa, escura e brilhante, esta
cera clássica é feita para veículos pretos ou escuros sólidos ou metálicos. 

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe
leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e
limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na 
pintura.
3. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Ao terminar lave bem as 
mãos com sabão.

Cera para Carros - Preta
250g

4975759001201

ZV9H57FJUKKLMKLV

00120

620 250 180W H D mm

Tamanho da caixa

9.0 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-20
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

The King of Gloss reveste seu veículo com uma camada espessa de nossa
mistura espetacularmente brilhante de cera mineral e resina sintética. Também
é fácil de trabalhar, e lustrar é uma moleza. Sem manchas ou irregularidades!
Nós criamos esta mistura especial para dar à pintura branca um realce de
encher os olhos. Isto é The King of Gloss!

Instruções:
Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e
completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez, para evitar
a cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior no frio.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe
uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e
limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na
pintura.

The King of Gloss - Branco Sólido
Branco Sólido 320g

4975759001713

ZV9H57FJUKKLRLNV

00171

250 200 620W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-143
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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The King of Gloss reveste seu veículo com uma camada espessa de nossa
mistura espetacularmente brilhante de cera mineral e resina sintética. Também
é fácil de trabalhar, e lustrar é uma moleza. Sem manchas ou irregularidades!
Nós criamos esta mistura especial para dar à pintura preta e de cores escuras
um realce de encher os olhos. Isto é The King of Gloss!

Instruções:
Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e
completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez, para evitar
a cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior no frio.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe
uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e
limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na
pintura.

The King of Gloss - Preto e Escuro
Preto e Escuro 300g

4975759001775

ZV9H57FJUKKLRRPV

00177

250 200 620W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-146
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Brilho definitivo, sem necessidade de polimento! Esta cera sintética única cria
um brilho espelhado no seu veículo, sem necessidade de cura ou polimento.
Basta aplicar com o pano de microfibra incluso, e você terá um acabamento
brilhante que dura até 3 meses! Você pode até utilizar Mirror Shine em peças
de plástico, como para-choques e tampas dos faróis. Este produto não contém
nenhum composto polidor.

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique 
uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta limpar a superfície com pressão uniforme para obter um acabamento
perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção.

Cera Mirror Shine - Cores Claras
Cores Claras 200g

4975759003731

ZV9H57FJUKKNRNLV

00373

620 200 250W H D mm

Tamanho da caixa

8.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-212
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Brilho definitivo, sem necessidade de polimento! Esta cera sintética única cria
um brilho espelhado no seu veículo, sem necessidade de cura ou polimento.
Basta aplicar com o pano de microfibra incluso, e você terá um acabamento
brilhante que dura até 3 meses! Você pode até utilizar Mirror Shine em peças
de plástico, como para-choques e tampas dos faróis. Este produto não contém
nenhum composto polidor.

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique 
uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta limpar a superfície com pressão uniforme para obter um acabamento
perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção.

Cera Mirror Shine - Cores Escuras
Cores Escuras 200g

4975759003748

ZV9H57FJUKKNROSV

00374

620 200 250W H D mm

Tamanho da caixa

8.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

W-213
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Formulada com cera de carnaúba natural para criar um brilho definitivo, esta
cera forma um revestimento resistente e durável para proteger a carroceria do
veículo contra manchas ou danos causados pela água, raios UV, chuva ácida
e outros contaminantes. Este produto é compatível com veículos de qualquer
cor.

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.
1. Coloque uma quantidade adequada de cera na esponja inclusa, e espalhe
leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar durante 5 a 20 minutos, lustre com uma toalha macia e
limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na
pintura.
3. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Após terminar lave bem as
mãos com sabão.

Cera Extra Dura
300g

4975759100195

ZV9H57FJULKKLTPV

10019

616 199 249W H D mm

Tamanho da caixa

20.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras
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Esta cera limpadora líquida remove com segurança a sujeira e outros resíduos
indesejados, restaurando o brilho original da pintura. Este produto é
especialmente formulado para veículos de cores metálicas. 

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.
1. Agite bem antes de usar.
2. Coloque uma quantidade razoável do líquido na esponja inclusa, e espalhe
leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Após secar, lustre com uma toalha macia e limpa.

Cera Líquida New Meta Clean 
530ml

4975759100232

ZV9H57FJULKKMNMV

10023

390 220 320W H D mm

Tamanho da caixa

24.0kg

Peso Bruto da Caixa

24
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Uma cera limpadora em pasta macia que pode remover sujeira e manchas,
esta cera é formulada especialmente para produzir resultados brilhantes
incríveis em veículos de cores metálicas.

Instruções:
Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe
leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Após secar, lustre com uma toalha macia e limpa. 

Cera Macia New Metallic
320g

4975759100300

ZV9H57FJULKKNKKV

10030

616 199 249W H D mm

Tamanho da caixa

20.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Uma verdadeira obra de cera de arte, Authentic Premium é feito sem compromissos,
apenas a carnaúba natural refinada com a mais alta qualidade, importada do Brasil e
submetida ao nosso rigoroso regime de testes no Japão. Fácil de aplicar com a esponja
aplicadora de alta qualidade inclusa, ajudando a espalhar a cera suave e uniformemente
através de sua pintura. Um pincel para detalhamento também está incluso, para fácil
remoção de áreas estreitas, como em torno de emblemas e molduras. Cada lata de
Authentic Premium transborda com a nossa paixão pela qualidade, e obsessão pela
beleza... Veja por si mesmo!

Instruções:
1. Lave o carro para remover a poeira e sujeira. A secagem é opcional; este produto pode
ser utilizado em uma carroceria molhado.
2. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e
uniformemente sobre a carroceria do veículo.
3. Após secar durante 5 a 10 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se
de remover rápida e completamente, para evitar danos na pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Quando terminar lave bem as mãos com
sabão.

Authentic Premium(E)
200g

4975759101628

ZV9H57FJULKLQMSV

10162

680 195 275W H D mm

Tamanho da caixa

8.6 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Uma recém-desenvolvida cera líquida à base de água, dedicada a
proporcionar um brilho e suavidade não encontrados em outros produtos. Pode
ser utilizada apenas como uma cera, ou como um complemento ou
aprimoramento para qualquer outra proteção da pintura. Basta pulverizar e
limpar, não poderia ser mais fácil! Tudo isso vem com um cheiro de manga
tropical, para tornar a aplicação ainda mais agradável. Seus 500 ml
representam uma generosa porção de simples sofisticação.

Instruções:
1. Certifique-se de que a pintura esteja seca e livre de poeira e sujeira.
2. Pulverize na área a ser tratada, dando espaços de cerca de 50 cm entre as
aplicações.
3. Depois de pulverizar uma parte, limpe imediatamente e passe para o
próxima.

Luxury Gloss
500ml

4975759101635

ZV9H57FJULKLQNPV

10163

498 237 264W H D mm

Tamanho da caixa

12.5kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



11EnceramentoCarroceria

Com aplicação rápida e fácil, esta preparação de pasta macia contém um agente de
polimento suave para remover a sujeira persistente sem afetar a pintura, ao mesmo tempo
em que forma uma camada protetora brilhante com um brilho imbatível, além de
proporcionar uma hidrorrepelência excepcional para evitar danos causados pela chuva e
outras sujeiras. Este produto é adequado para veículos brancos e de cores claras. 

Instruções:
Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e 
completamente seco.
1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e
uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes. 
3. Após secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se
de remover rápida e completamente, para evitar danos na pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Após terminar lave bem as mãos com
sabão.

Extra Hanneri
320g

4975759102069

ZV9H57FJULKMKQTV

10206

616 199 249W H D mm

Tamanho da caixa

20.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1RevestimentoParte externa

Ao aplicar em peças de plástico desbotadas ou opacas, você pode restaurá-las
e protegê-las com uma camada de polímero transparente e resistente ao calor
que dura entre 6 meses e um ano. Pode ser aplicado em qualquer superfície
de plástico em um veículo, ou mesmo em casa, e os componentes reagem na
superfície para formar uma camada resistente, semelhante ao vidro, para
proteger a superfície. 

Instruções:
1. Remova toda a sujeira e resíduos da roda a ser tratada.
2. Aplique uma pequena quantidade do líquido na esponja.
3. Deixe secar por cerca de 5 minutos e remova os resíduos com uma toalha
seca e limpa. Não toque ou molhe durante 24 horas. A fixação completa ocorre
dentro de 3 a 4 dias.

Revestimento Plástico NANO HARD
8ml

4975759031314

ZV9H57FJUKNLNLOV

03131

188 235 454W H D mm

Tamanho da caixa

2.0 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

E-42
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com o tempo, contaminantes de estradas e raios UV fazem com que as lentes dos faróis se deteriorem, e
se tornam nebulosas ou até amarelas. Não apenas parecem sujas, mas também isso afeta a qualidade
da luz. Por ocorrer gradualmente isso pode passar despercebido, mas uma redução na qualidade da luz
afeta negativamente a visibilidade e pode causar acidentes. 
Nosso kit de restauração de faróis de duas etapas não apenas devolve a clareza e brilho para os faróis
ou outras peças de plástico nebulosos ou amarelados, mas também adiciona um revestimento duro para
proteger as lentes de sujeira e radiação UV.
Este kit inclui Limpador Base, Acabamento Duro, um pano e uma esponja aplicadora.

Instruções:
1. Primeiro, lave e seque as lentes.
2. Agite bem a garrafa do Limpador Base e aplique em um lado do pano incluso. Espalhe uniformemente 
e lustre as áreas deterioradas até que a clareza retorne.
3. Quando terminar, limpe Limpador Base com o lado limpo do pano.
4. Agite bem a garrafa do Acabamento Duro, aplique na esponja inclusa e espalhe uniformemente.
5. Após cerca de um minuto de secagem, espalhe novamente com o lado oposto da esponja, para
suavizar qualquer irregularidade. 
Nota: Não toque ou molhe durante 24 horas após a aplicação. O endurecimento total ocorre dentro de 4
dias. O revestimento deve ser aplicado com a esponja inclusa. Não reutilize esponjas.

LIGHT ONE
Limpador Base : 50ml
Líquido para Revestimento: 8ml

4975759031338

ZV9H57FJUKNLNNSV

03133

252 216 486W H D mm

Tamanho da caixa

3.8 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

E-56
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este produto restaura e protege peças de plástico transparentes que desbotaram ou
amarelaram. Pode ser utilizado em qualquer peça de plástico transparente ou translúcida,
como lentes dos faróis, defletores de janelas e revestimentos translúcidos. Uma bela e fina
película de revestimento para vidros Cristal Blue devolve a clareza das peças de plástico e
neutraliza o amarelamento causado pelo envelhecimento. Ao contrário de agentes de
detalhamento rápido único, como aqueles que contêm óleo de silicone, Nano Hard Clear
cria uma camada de vidro na superfície do plástico, que melhora a aparência e adiciona
proteção por mais de 6 meses.

Instruções:
1. Remova toda a sujeira e óleo da área a ser tratada. Se utilizar água, certifique-se de
secar completamente.
2. Utilize as luvas incluídas, agite bem a garrafa e adicione um pouco do líquido à
superfície branca da esponja inclusa. Espalhe leve e uniformemente pela superfície do
plástico.
3. Após cerca de um minuto de secagem, espalhe novamente com o lado oposto da
esponja, para suavizar qualquer irregularidade.
Nota: Não toque ou molhe durante 24 horas após a aplicação. O endurecimento total
ocorre dentro de 4 dias. O revestimento deve ser aplicado com a esponja inclusa. Não
reutilize esponjas.

Nano Hard Clear
8ml

4975759031444

ZV9H57FJUKNLOOOV

03144

235 188 454W H D mm

Tamanho da caixa

2.0 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

E-55
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

O revestimento plástico se deteriora ao longo do tempo devido à exposição aos raios UV e outros
contaminantes. O plástico que ficou cinza ou perdeu seu brilho possui uma aparência desagradável, e
pode ser caro para substituir, mas nosso kit de restauração em duas etapas devolve essa aparência 
renovada às peças de plástico duro, e os protege de se degradarem mais. Este kit inclui dois líquidos:
Líquido Aglutinante, para limpar a superfície das peças de plástico, e Revestimento Duro, que as reveste
com uma camada dura transparente, protegendo-as dos elementos e restaurando um brilho de aparência
renovada.

Instruções:
1. Primeiro, lave e seque as peças a serem tratadas.
2. Agite bem a garrafa do Líquido Aglutinante e aplique em um lado do pano incluso. Espalhe
uniformemente sobre a superfície do plástico. 
3. Quando terminar, limpe o Líquido Aglutinante com o lado limpo do pano.
4. Separe um pedaço da esponja inclusa e adicione uma pequena quantidade do Revestimento Duro à
superfície preta. Espalhe leve e uniformemente sobre o plástico.
5. Após deixar secar por cerca de 5 minutos, limpe com um pano limpo incluso para suavizar qualquer
irregularidade.
Nota: Não toque ou molhe durante 24 horas após a aplicação. O revestimento deve ser aplicado com a
esponja inclusa. Não reutilize esponjas. Alguns sólidos precipitados podem estar presentes no Líquido
Aglutinante, mas isso não é um problema. Agite bem antes de usar.

Kit Restaurador Para Peças de Resina Não Pintadas BLACK PARTS ONE
Limpador Base: 40ml
Líquido para Revestimento: 8ml
Folha especial × 4 / Esponja especial × 4

4975759031345

ZV9H57FJUKNLNOPV

03134

486 216 252W H D mm

Tamanho da caixa

3.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

E-57
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2RevestimentoParte externa

Devolve a vida a revestimentos de plástico e borracha desbotados! Este tratamento restaura a escuridão
intensa, o brilho natural e a rica textura de revestimentos pretos, revitalizando o seu veículo. O exclusivo
líquido de revestimento único penetra na superfície e polimeriza para formar uma superfície flexível,
porém brilhante, tornando-o adequado para restaurar tanto o plástico duro quanto a borracha macia!

Instruções:
Nota: Aplique somente em plástico e borracha limpos, secos e não pintados.
1. Primeiro limpe e desengordure a área a ser tratada utilizando as folhas desengordurantes 'Silicone Off'
inclusas.
Nota: Alguns plásticos texturizados podem captar fibras da folha. Remova-as antes de prosseguir. Para
evitar que as folhas sequem, feche bem a embalagem após o uso.
2. Corte a esponja de acordo com a área a ser tratada. A esponja preta é para plástico duro, a esponja
branca é para borracha macia. Aplique uma pequena quantidade do líquido (rótulo verde) e espalhe leve
e uniformemente pela superfície a ser tratada.
Nota: Algumas peças de borracha podem absorver o líquido. Continue aplicando até que reste líquido 
suficiente.
3. Após deixar secar por cerca de 5 minutos, utilize uma folha nova para limpar levemente a superfície,
para dar um acabamento uniforme. Caso fique muito tempo, o excesso não poderá ser removido.
Nota: Não toque ou molhe durante 24 horas. Não reutilize esponjas endurecidas. Caso o líquido entre em
contato com outra superfície, limpe imediatamente.

Agente Restaurador de Peças de Borracha e Plástico
Agente de revestimento (15mL) × 1 garrafa /
Esponja Dura × 2pçs  /  Esponja Macia × 2pçs  /
Lenços Silicone off × 3 folhas /  Luvas × 2pçs

4975759095002

ZV9H57FJUKTPKKMV

09500

388 212 290W H D mm

Tamanho da caixa

2.6 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

B-500
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras


