
1LimpezaPneus

Seu exclusivo sistema de pulverização em névoa acelera o processo de
revestimento dos pneus, reduzindo o tempo de trabalho para um quarto dos
produtos convencionais. Os resíduos indesejados amolecem e são retirados
dos pneus, deixando-os com um belo brilho. Dois tipos de silicones de alta
viscosidade aderem aos pneus, conferindo a eles uma barreira brilhante e
impermeável.

Instruções:
1. Primeiro lave o excesso de sujeira, se necessário.
2. Agite bem e pulverize nos pneus molhados ou secos.
3. Espere secar antes de dirigir ou limpe o excesso de líquido com um pano.

Limpador de Pneus 4-X
470ml

4975759020608

ZV9H57FJUKMKQKSV

02060

360 290 240W H D mm

Tamanho da caixa

11.5kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-14
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Seu exclusivo sistema de pulverização em névoa acelera o processo de
revestimento dos pneus, reduzindo o tempo de trabalho para um quarto dos
produtos convencionais. Os resíduos indesejados amolecem e são retirados
dos pneus, deixando-os com um belo brilho. Dois tipos de silicones de alta
viscosidade aderem aos pneus, conferindo a eles uma barreira brilhante e
impermeável. Impresso em inglês/russo.

Instruções:
1. Primeiro lave o excesso de sujeira, se necessário.
2. Agite bem e pulverize nos pneus molhados ou secos.
3. Espere secar antes de dirigir ou limpe o excesso de líquido com um pano.

Limpador de Pneus 4-X (T)
470ml

4975759101369

ZV9H57FJULKLNQTV

10136

273 234 360W H D mm

Tamanho da caixa

11.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1RevestimentoPneus

Spray realçador de brilho e protetor de pneus, borracha, couro sintético e
plástico. Basta uma borrifada para devolver a textura natural com um clareza
brilhante!

Instruções:
1. Primeiro lave qualquer sujeira ou lama.
2. Pulverize uniformemente a uma distância de 15 a 25 cm.
3. Opcionalmente, limpe os pneus com um pano para criar um brilho natural.
No couro sintético, esta limpeza é obrigatória.

Cera Para Couro e Pneus
420ml

4975759020011

ZV9H57FJUKMKKLLV

02001

276 215 344W H D mm

Tamanho da caixa

8.0 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-29
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Produto de fácil aplicação, para obter um brilho preto naturalmente intenso,
como se os pneus fossem novos. Exibe um brilho duradouro e uma barreira
repelente de sujeira.

Instruções:
1. Lave e seque os pneus.
2. Agite bem e remova a tampa.
3. Espalhe pela parede lateral do pneu usando a esponja, dispensando um
pouco de líquido de cada vez.
4. Deixe secar por 5 a 20 minutos, dependendo da temperatura.

Black Magic
150ml

4975759020660

ZV9H57FJUKMKQQKV

02066

366 129 533W H D mm

Tamanho da caixa

7.5 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

L-22
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Não há nada no mercado que se compare a esse produto! Esta formulação 
intensa incorpora cera mineral e pigmento preto de carbono ultrafino para
devolver aos seus pneus uma escuridão e brilho natural e acabamento
plástico. Nada restaura as peças pretas desbotadas como este produto! Sem
brilho e naturalmente preto, este produto restaura o pigmento preto
decomposto pelo estresse e raios UV, para revitalizar e dar um acabamento a
pneus manchados ou desbotados.

Instruções:
1. Primeiro remova qualquer sujeira e seque as superfícies a serem tratadas.
2. Remova a tampa e coloque a cera na esponja fornecida.
3. Espalhe uniformemente com a esponja e depois seque por 5 a 10 minutos.
4. Lustre com um pano macio para dar um acabamento naturalmente preto.
Pode ser aplicado várias vezes para cobrir manchas. Pode ser lustrado ainda
mais para aumentar o brilho.

Cera Preta Para Pneus
170g

4975759020158

ZV9H57FJUKMKLPSV

02015

570 340 190W H D mm

Tamanho da caixa

9.0 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

L- 2
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

BLACK BLACK forma uma película espessa e resistente nos pneus,
proporcionando a eles uma proteção antiaderente e de alto brilho, que pode
durar mais de 60 dias.

Instruções:
Nota: aplique apenas em pneus limpos e secos. Utilize luvas. Pode ser
removido de superfícies indesejadas com o Silicone Off da Soft99.
1. Agite bem e aplique uma quantidade razoável de líquido na esponja inclusa.
2. Espalhe uniformemente ao redor da parede lateral dos pneus, tomando
cuidado para não deixar cair nenhum líquido sobre as rodas.
3. Deixe o revestimento secar por 5 a 10 minutos para concluir o processo.

BLACK BLACK -Revestimento Duro Para Pneus-
110ml

4975759020820

ZV9H57FJUKMKSMKV

02082

526 216 272W H D mm

Tamanho da caixa

4.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-55
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2RevestimentoPneus

Esta nova película para pneus apresenta um aplicador de feltro embutido, o
que torna a tarefa de revestir seus pneus com precisão muito mais simples. A
fórmula à base de água se estabiliza em uma camada uniforme e espessa que
oferece o máximo em brilho com aparência molhada, sem grudar poeira.

Instruções:
1. Agite bem e remova a tampa.
2. Pressione o aplicador de feltro na parede lateral do pneu e aplique o produto
uniformemente, dispensando um pouco de líquido de cada vez.
3. Seque por 5 a 10 minutos. Não é necessário limpar.
Nota: Utilize em pneus limpos e secos. 

DiGloss GIRA EDGE
70mL

4975759020875

ZV9H57FJUKMKSRPV

02087

420 238 204W H D mm

Tamanho da caixa

3.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-48
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1LimpezaRodas

Esta limpeza profunda não abrasiva pode dissolver resíduos invisíveis nas
rodas. A espuma é fácil de aplicar e não escorre, permitindo que os
componentes químicos ajam para soltar e levantar a sujeira. A esponja inclusa
facilita a agitação da sujeira para fora de espaços apertados. Adequada para
rodas de alumínio e aço.

Instruções:
1. Primeiro utilize água para remover a poeira e sujeira que podem ser 
enxaguadas.
2. Agite bem e pulverize sobre toda a roda. Se o gatilho estiver travado, gire o
bocal para abrir.
3. Deixe agir por 2 a 3 minutos, e em seguida agite com a esponja fornecida
para levantar a sujeira da superfície da roda.
4. Enxague bem com água para remover toda a limpeza e sujeira.
5. Enxugue a água restante.
6. Verifique os freios em baixa velocidade antes de dirigir.

Novo Limpador de Poeira dos Freios 400
400ml

4975759020462

ZV9H57FJUKMKOQMV

02046

240 285 480W H D mm

Tamanho da caixa

11.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-42
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Basta uma simples limpeza com um desses panos descartáveis para serviços
pesados para se livrar de poeira, óleo e outros resíduos nos freios. Ao
contrário dos limpadores em spray, você tem controle total, então não há
problemas com excesso de spray, levando a dificuldades de secagem. Uma
fórmula sem abrasivos limpa suavemente suas rodas, e as deixa brilhando e
protegidas com uma camada hidrofóbica!

Instruções:
1. Remova uma folha da embalagem.
2. Limpe as rodas suavemente. Em áreas particularmente sujas, em vez de
esfregar, tente limpar várias vezes para remover gradualmente a sujeira.
3. Dobre a folha conforme necessário para expor superfícies limpas.

Lenço Para Limpeza de Rodas
10 folhas

4975759004936

ZV9H57FJUKKOTNQV

00493

410 215 415W H D mm

Tamanho da caixa

8.5 kg

Peso Bruto da Caixa

60
Quantidade na caixa

W-135
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este creme abrasivo suave remove a sujeira e restaura o brilho das rodas sem
danificar a superfície.

Instruções:
1. Lave e seque a roda.
2. Aplique um pouco de creme em um pano limpo e macio e lustre as áreas
sujas ou sem brilho.
3. Quando terminar, remova o excesso com um pano limpo.

Limpador de Rodas
65g

4975759090311

ZV9H57FJUKTKNLLV

09031

410 240 210W H D mm

Tamanho da caixa

5.0 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

B031
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este limpador de rodas ácido pode facilmente dissolver pó de ferro queimado e poeira do
freio que não podem ser removidos com um limpador de roda convencional.
O poderoso limpador ácido dissolve o pó de ferro pesado que fica preso na roda, sem
danificar a superfície da pintura.

Instruções:
1. Remova a sujeira ou óleo com um xampu para carros e limpe completamente.
2. Certifique-se de que a roda esteja fria e confirme a área onde o pó de ferro está
acumulado.
3. Coloque uma quantidade razoável de solução no copo anexo e comece a aplicar na
área acumulada com o pincel. 
4. Deixe agir durante 10 minutos, e lustre com uma toalha limpa. Em caso de dificuldade
na eliminação uma vez, repita o procedimento 3 e 4.
* Aplicar até 3 vezes.
5. Depois remova os resíduos esfregando com água.
* Se não enxaguar o suficiente, a roda pode descolorir, ruborizar e causar manchas.

Poderoso Kit Ácido Dissolvedor Para Depósito de Ferro nas Rodas
Limpador (120mL) × 1 garrafa
Escova × 1 pç  /  Copo × 1 pç
Luvas× 2 pçs

4975759095071

ZV9H57FJUKTPKRLV

09507

478 212 290W H D mm

Tamanho da caixa

6.6 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

B-507
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2LimpezaRodas

O removedor de ferro mais poderoso ao nosso alcance literalmente dissolve
contaminantes, fazendo com que "sangrem roxo" para fora da superfície! Esta
formulação de pH balanceado é segura para utilização em rodas de alumínio e
superfícies de pintura de carro, e foi formulada para exalar o mínimo de odor.

Instruções:
1. Primeiro lave qualquer sujeira ou lama. Agite bem, gire o bocal para 'ON' e
pulverize sobre toda a roda, a uma distância de cerca de 10 cm.
2. Deixe agir por 2 ou 3 minutos. O líquido transparente reagirá com as áreas
contaminadas e ficará roxo.
3. Agite com um pincel longo e macio para remover a contaminação
profundamente incorporada.
4. Enxague bem com muita água, até que não saia mais nenhum líquido roxo
ou bolhas.
5. Limpe com uma toalha limpa e teste os freios em baixa velocidade antes de
dirigir.

Exterminador de Ferro
500ml

4975759103332

ZV9H57FJULKNNNMV

10333

498 237 264W H D mm

Tamanho da caixa

13.3kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-49
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1RevestimentoRodas

Este exclusivo agente de revestimento deposita uma camada de nanoscópicos
cristais de sílica ultra-hidrofóbicos na superfície da roda. A repelência de água
e de sujeira é realmente radical, nada gruda! Uma garrafa é suficiente para
tratar 8 rodas.

Instruções:
1. Lave e seque bem as rodas.
2. Limpe completamente as rodas com as folhas inclusas.
3. Pulverize uniformemente na roda, a uma distância de cerca de 10 cm.
4. Não enxugue. Deixe secar (20 min a 30°C, 60 min a 10°C) antes de dirigir. 
Nota: Não toque nas rodas revestidas. Uma névoa branca temporária pode
aparecer. Caso a névoa não desapareça, o produto foi aplicado em excesso.

BLOQUEADOR DE POEIRA NAS RODAS
200ml
Folha para base (8 folhas)

4975759020769

ZV9H57FJUKMKRQTV

02076

480 220 300W H D mm

Tamanho da caixa

5.9 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-76
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Espuma fina com extremo poder de limpeza que remove a poeira do freio e
manchas das rodas, deixando um revestimento hidrofóbico para evitar a 
readesão. Fórmula não abrasiva adequada para rodas revestidas de cerâmica.

Instruções:
1. Antes de usar, enxágue a sujeira e terra da roda com água.
2. Agite bem e coloque o spray em 'ON'. Com a tampa branca fechada,
pulverize em toda a roda.
3. Esfregue com a esponja inclusa para levantar a sujeira.
4. Enxague bem com água. Depois de enxaguar, seque com uma toalha. O
enxague inadequado pode causar manchas e descoloração.
5. Após a lavagem, teste os freios em baixa velocidade antes de dirigir.
Enxágue e seque bem a esponja antes de armazenar.

Tônico Para Rodas DiGloss 5.0
400ml

4975759020950

ZV9H57FJUKMKTPKV

02095

478 248 276W H D mm

Tamanho da caixa

10.8kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-58
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1Utensílios para limpeza de carrosRodas

Esta luva leve e macia permite um movimento fácil e livre das mãos, para
permitir uma lavagem completa, rápida e suave das rodas. O interior é forrado
com malha, para evitar aderência, e a luva é amortecida para proteger as
mãos e permitir uma lavagem mais rápida.

Instruções:

WHEEL MITT Soft
1 pç

4975759041597

ZV9H57FJUKOLPTRV

04159

475 270 435W H D mm

Tamanho da caixa

3.6 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

C-151
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Projetada para facilitar a limpeza tanto de áreas amplas quanto de espaços
apertados, a estrutura de alta qualidade desta esponja para limpeza de rodas a
torna flexível e resistente. A estrutura celular única remove a sujeira de forma
eficiente e microfibras aveludadas ultrafinas soltam a sujeira sem entupimento.
A esponja interior durável e as inovadoras fixações sem cola mantêm a
elasticidade - uma ferramenta de longa duração que mantém o desempenho.

Instruções:
Antes de usar, enxágue a sujeira e terra da roda com água. 
1. Mergulhe a cabeça da escova na água antes de usar.
Se lavar apenas com água, molhe bem a roda antes de usar.
2. Após o uso, enxágue e seque bem. Caso a sujeira permaneça, lave com
detergente de pH neutro.

Esponja DiGloss Kamitoré
1 pç

4975759020936

ZV9H57FJUKMKTNQV

02093

520 226 248W H D mm

Tamanho da caixa

3.9 kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

L-56
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Feitos de materiais avançados e cuidadosamente selecionados, são pincéis
fáceis de usar e satisfatórios para a limpeza de partes estreitas e difíceis das
rodas, como furos de porcas e válvulas ao redor. Ao contrário das fibras
artificiais, o cabelo de porco possui excelente equilíbrio entre a retenção e
dispersão de líquidos.

Instruções:
Antes de usar, enxágue a sujeira e terra da roda com água. 
1. Mergulhe a cabeça do pincel na água antes de usar.
2. Após o uso, enxágue e seque bem. Se a sujeira permanecer, lave com
detergente de pH neutro. 

Pincel DiGloss Kamitoré
Pequeno ×1
Grande ×1

4975759020943

ZV9H57FJUKMKTONV

02094

427 320 373W H D mm

Tamanho da caixa

5.7 kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

L-57
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras


