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MERCURY COUGAR XR-7 1969,
COM QUASE 3 MILHÕES DE CARROS
FABRICADOS FOI O MODELO MAIS
VENDIDO DA MARCA.
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CORTE
BRILHO
LIVRE

SILICONE

SUPER
POLIDOR

AUTO CORTE

# 1kg / 5kg

Produto com corte
rápido e limpo, com
alto poder de remoção,
retira as marcas de lixas.
Formulação de alto
rendimento e com mínima
liberação de poeira.
Indicado para todos os
tipos de pintura.

Produto com alto poder
de remoção, retira com
facilidade as marcas
do lixamento feito em
repinturas. Formulação
de alto rendimento e
com mínima liberação
de poeira. Indicado para
todos os tipos de pintura.

# 1kg

10
4

CORTE
BRILHO
LIVRE

SILICONE

LÍQUIDO
POLIDOR

POLIDOR/
LUSTRADOR
REFINO

# 500g

8
6

CORTE
BRILHO

Produto de corte limpo,
remove facilmente riscos
e imperfeições e deixa a
peça com acabamento
excelente. Seu corte fino
é ideal para empresas que
trabalham com polimento
profissional. Pouca
liberação de pó, seguro
para oficinas e detailers.

# 473ml

7
7

CORTE
BRILHO

Possui excelentes
propriedades lubrificantes.
Proporciona à peça brilho
úmido e profundo. Fácil
remoção com Flanela de
Microfibra.

LIVRE

SILICONE

LIVRE

SILICONE

LUSTRADOR

SUPER CERA

# 473ml

# 473ml

Possui excelentes
propriedades lubrificantes.
Proporciona à peça brilho
úmido e profundo. Fácil
remoção com Flanela de
Microfibra.
CORTE
BRILHO

3
9
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CORTE
BRILHO
LIVRE

SILICONE

LIVRE

SILICONE

Este incrível produto
com sua fórmula 2 em
1 possibilita limpeza e
proteção instantâneas.
Remove oxidações,
pequenos riscos,
manchas e restaura a
pintura proporcionando
uma proteção duradoura.

AUTO BRILHO
# 473ml

2
9

CORTE
BRILHO

É a forma mais rápida de
finalizar e dar acabamento
à pintura automotiva.
Remove pequenos riscos,
encobre imperfeições e
fornece à pintura brilho
profundo. Sua formulação
sem silicone, não
contamina o ambiente
de pintura.

LIVRE

SILICONE

TRIPLE PASTE WAX
# 100g / 300g
A combinação perfeita entre polímeros
sintéticos, carnaúba super premium e ceras
especiais originou esta cera de fácil aplicação
e remoção, altíssimo rendimento e com
proteção ultra resistente.

TIRE GEL

SHAMPOO
EXTREME

# 500ml

# 500ml, 2l

Embeleza os
pneus deixando
uma fina camada
protetora na
superfície que dura
aproximadamente
3 semanas.

Altamente concentrado, com
inacreditável diluição de 1:300,
apresenta ação agressiva para
remoção de sujeiras e fuligens
resistentes na superfície do
veículo. Extreme Shampoo
pode ser aplicado em todos
os tipos de pintura, bem como
plásticos e borracha.

CLAYBAR

BOINA DE LÃ HIBRIDA

# 100g

# 80 / 150mm

Barra Limpadora: remove
pulverizações de tinta e
resíduos sobre a pintura,
vidros e partes cromadas
de automóveis. Não
agride o verniz, não
mancha plásticos ou
borrachas e não deixa
resíduos em frestas.

Boina indicada para
etapa de corte que
apresenta um ótimo
acabamento deixando
a superfície pré-refinada.
Alcança melhores resultados
se usada com HC 400 Menzerna.

LIVRE

SILICONE

Confira as legendas das características para os produtos:
CORTE
BRILHO

10
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Medidor da agressividade do produto

LIVRE

SILICONE

Acabamento
manual
microfibra

Politriz
ângular

Roto orbital

Boina de
lã macia

Boina de
espuma

Aplicador
de espuma

Livre
de silicone

BLACKOUT
# 100g
Revitalizador de plásticos, remove manchas
brancas e ressecadas de peças pretas.

n
a
e
l
c
auto COM A SUJEIRA
PRO-LINE

ACABEde qualquer veículo

BIO DEGREASE

BIO APC

SILVERMAX

# 5l

# 5l

# 5l

Desengraxante com
concentração de 1:100
e diluível em água.

Detergente de concentração
1:20 e diluível em água.

Decapante/limpa baú
de concentração 1:40
e diluível em água.

TECH DRY GLASS
E TECH DRY PLUS
As Flanelas Autoamerica reduzem
extremamente o tempo de secagem
pois absorvem cinco vezes mais que
um pano comum, sem deixar rastros
d’água ou fiapos. Não riscam, são
extremamente duravéis e se mantêm
macias por muito tempo.

SUPORTE
DE BOINA
# 75 / 125 / 150mm
Com sistema de velcro,
usado em politrizes rotativas.

CANHÃO
DE ESPUMA
Com a regulagem no bico
o aproveitamento é maior,
evitando disperdício de
produto e de tempo.

KIT PINCÉIS
Para limpeza externa e interna de
áreas de difícil acesso como: saídas
do ar condicionados, soleiras,
parafusos, painel, cantos de vidros,
cantos de faróis, limpeza do motor,
grades e emblemas.

FLANELA PREMIUM
# 40X40cm
Com 375 g/m2, que atribui maior maciez, e
bordas cortadas a laser, ou seja, o acabamento
é sem costura, o que evita riscos na pintura.

CONECTOR
WAP
Conector para mangueiras
de alta pressão.

BUG SPONGE
Ideal para remover insetos e
sujeiras de para-brisas, faróis,
vidros e rodas.

BOINA
AGRESSIVA

BOINA
NORMAL

BOINA
SUPER MACIA

# DUPLA FACE

# DUPLA FACE

# DUPLA FACE

Quatro fios de lã trançados
proporcionam um corte rápido
e com mínimos riscos. Indicada
para ser usada em oficinas de
funilaria e pintura.

Extremamente durável. Indicada
para ser usada em oficinas de
funilaria e pintura. Poder de
corte, deixa poucas marcas.

50% Fio Acrílico e 50% Lã
Natural (fio liso). Extremamente
durável. Indicada para ser
usada em oficinas de funilaria e
pintura.

ESPUMA
APLICADORA

APLICADOR DE
MICROFIBRA

Estas espumas são ultra macias
e com estrutura de células que
permite aplicação de diversos
produtos sem riscar a pintura
ou qualquer tipo de superfície.
O melhor aplicador de cera do
mercado.

Possui um encaixe para as
mãos o que o torna ideal para
aplicação de ceras, selantes,
vitrificadores e protetores.
Proporciona um resultado
uniforme e perfeito em lataria,
plástico ou vinil automotivo.

BOINA DE REFINO
Boina de longa duração.
Indicada para uso em oficinas
de funilaria e pintura. Poder de
corte, deixa poucas marcas.

TOALHA MF 1000

FLANELA MF

# 40x 40 cm

# 40X40cm / 40X60cm

Ultra macia, ideal para retirada de cera e lustro final.
Não risca, nem danifica a pintura. Pode ser usada
para secagem, aplicação de ceras rápidas, limpeza
de interiores e outras superfícies.

Dois lados distintos, um normal e outro extra
felpudo. Facilita na remoção de produtos de
alta performance.

LUVA PARA
LAVAGEM

LUVA MF
USO GERAL

ESPONJA MF

Com um lado com removedor
de insetos a luva de Microfibra
Autoamerica tem fibras
ultra absorventes que são
projetadas para limpar cantos
e locais de difícil acesso.

#21x27cm

Espuma revestida em microfibra
para lavagem e com a lateral
com tecido de remoção
de insetos e outras sujeiras
incrustadas na pintura, vidros e
plásticos.

#2 em 1

Desenvolvida com microfibras
super macias, perfeitas para
ensaboar o carro removendo a
sujeira sem danificar a pintura.

BONÉS
Bonés de aba curva,
várias cores e bordados.

AVENTAIS
Aventais automotivos
das marcas mais famosas
do mercado.

CAMISETAS
100% algodão,
com serigrafia.

BOINA AMARELA
# 8”, lã macia e dupla face
Super macia, pois passa por um
tratamento especial. Ideal para
peças de cores escuras. Ótimo
rendimento. Sem riscos.

BOINA BRANCA

BOINA BRANCA

# 8”, lã agressiva e dupla face

# 8”, lã normal e dupla face

Agressividade na medida certa,
poder de corte com velocidade
sem marcar a pintura. Grande
quantidade de lã com bordas
flexíveis proporcionam
segurança extra.

Boina mista que combina 60%
de fio sintético com 40% de
fio natural, o que possibilita
corte com menos riscos. O fio
sintético é resistente o que
torna a boina mais duradoura.

BOINA
LARANJA

BOINA
AMARELA

BOINA
PRETA

BOINA
AZUL

# 7,5’’, espuma
agressiva e com anel
centralizador

# 7,5’’, espuma
macia e com anel
centralizador

# 7,5’’, espuma
macia e com anel
centralizador

# 7,5’’, waffle super
macia e com anel
centralizador

Espuma rígida, que
possibilita corte. Ideal
para remover riscos ou
marcas da 1ª etapa do
polimento.

Eficaz na remoção
de pequenos riscos e
hologramas causados
pela primeira etapa
do polimento. Alto
rendimento.

Ideal para pinturas
sensíveis a riscos.
Acabamento perfeito.
Alto rendimento.

Remove hologramas
e deixa acabamento
refinado. Usada para
lustro suave, deixando
a pintura como nova.

LOW-PRO
VERDE

LOW-PRO
LARANJA

LOW-PRO
MARROM

LOW-PRO
VERMELHA

# 6”, espuma super
agressiva

# 6”, espuma
agressiva

# 6”, espuma
macia

# 6”, espuma super
macia

Otimiza o controle
durante o trabalho
sem aquecer a peça.
Indicada para um corte
agressivo.

Indicada para etapa
de corte e refino,
especialmente
para roto orbital.

Para remoção de
marcas de boinas
mais agressivas.
Indicada para
etapa de refino/lustro.

Com alta duração
e resistente a altas
temperaturas. Indicada
para etapa de lustro/
finalização.

PAINT CARE

SHAMPOO COM
CARNAÚBA

CERA DE
CARNAÚBA PURA

CERA
DE LIMPEZA

# 5674, 1,9L / 118ml

# 5751, 3,78L / 5750, 473ml /
5550, 340g

# 5500, 340g / 5701, 473ml /
5601, 3,78L / 118ml

Sua composição super
concentrada confere às pinturas
uma película confiável de
proteção contra as intempéries
do dia-a-dia. Cera de altíssimo
rendimento. Indicada para
finalizar o processo de polimento
profissional.

Está entre as ceras mais
vendidas dos EUA, a Cleaner
Wax Pasta foi formulada
para limpar e proteger sua
pintura em apenas uma
aplicação. Remove facilmente
contaminações deixando brilho
intenso. Excelente rendimento.

Mothers® Carnauba Wash & Wax
é a maneira rápida e fácil de
limpar e proteger sua pintura.
Usado entre o enceramento
regular, dissolve facilmente e
remove fuligens de estrada,
sujeiras de insetos, etc. Um
Shampoo biodegradável com pH
balanceado.

PAINT CARE

REMOVEDOR
DE RISCOS
# 8408, 236ml
Restaura a pintura removendo
riscos em qualquer superfície.
Indicado para utilização em
torno dos puxadores das
portas, próximo dos puxadores
do porta malas, fechaduras, etc.

BRILHO RÁPIDO
# 8101, 3,78L / 8116, 473ml
Preenche pequenas
imperfeições com acabamento
refinado. Sua composição
combina um polidor moderado
com polímeros especiais.
Ideal para finalizar carros de
oficinas de funilaria e pintura.

CERA LÍQUIDA
SPRAY

ACABAMENTO
INSTANTÂNEO

# 5724, 710ml

# 8216, 710ml

É o produto mais rápido e fácil
para limpar e proteger a pintura.
Spray Wax remove as sujeiras
na superfície, deixando-a
protegida.

Com a fórmula original do
Showtime o Instant Detailer é
usado após a lavagem e antes
da próxima aplicação de cera.
Ideal para manter o carro
sempre limpo.

CERA E LIMPEZA
SEM ÁGUA
# 5644, 710ml
Waterless Wash & Wax uma
maneira rápida e fácil de lavar e
encerar seu veículo sem água.
Fórmula ultra-lisa de extrema
lubrificação para envolver e
dissolver sujeira e gordura,
deixando um acabamento limpo
sem riscos e encerado.

CERA SINTÉTICA
# 5511, 311g / 5716, 473ml /
5715, 118ml
Possui polímeros
microencapsulados
especialmente formulados para
proteger a pintura enquanto
deixam um brilho impecável.
Efeito úmido e de profundidade.
Fácil de aplicar e ainda mais
fácil de remover.

EXTERIOR CARE

LIMPADOR DE
FRISOS E PARACHOQUES

RESTAURADOR
DE PLÁSTICOS

REMOVEDOR DE
MARCAS D’ÁGUA

# 6112, 355ml

# 6712, 355ml

# 6141 - Kit escova + frasco
355ml

Perfeito na restauração de
maçanetas, para-choques,
e demais peças plásticas.
Também pode ser usado no
interior do veículo para limpeza
do painel e das laterais de
portas. Remove toda oxidação,
poeira e resíduos de cera.

Remove marcas d’água, e todo
tipo de manchas nos vidros.
Possui poderosos agentes
de dissolução que agem em
fuligens de estrada, insetos,
seiva de árvores, maresia e
oversprays.

Formulado para remover
marcas de ceras e massas de
polir em superfícies de plástico
e borracha tais como frisos,
para-choques e retrovisores.

REMOVEDOR DE FULIGEM DE PISTA
# 9224, 710ml
R3 é um spray formulado para remover rapidamente
a fuligem de pistas de corrida. Pode ser aplicado
na pintura, borrachas e vidro.

CMX™ CERAMIC SPRAY COATING
# 01024, 710ml
Uma fórmula de proteção super hidrofóbica, fácil de usar,
de nível profissional, ultradurável. Esta poderosa combinação
de SiO2 (dióxido de silício) e de TiO2 (dióxido de titânio)
fornece longa proteção, sem sacrificar a clareza óptica.
Usado como um produto autônomo, ou como um impulsionador
sobre o selante existente ou revestimento de cerâmica.

O
DUT
PRO VO
NO

SUGESTÕES DE PROCESSOS
DO TRABALHO
SIMPLES AO
COMPLICADO, DO
CUSTO-BENEFÍCIO
AO SUPER NOBRE,
CONFIRA AS
SUGESTÕES
DOS COMBOS
DE POLIMENTOS
PREPARADAS POR
NOSSOS TÉCNICOS:

SERVIÇO

1ª ETAPA

REPINTURA

- SUPER POLIDOR.
- BOINA DE LÃ BRANCA.
- POLITRIZ.

SUPER BRILHO
AUTOAMERICA

- LÍQUIDO POLIDOR.
- BOINA DE LÃ BRANCA
OU AMARELA.
- POLITRIZ.

LINHA ECONÔMICA

POLIMENTO
NOBRE MENZERNA

- CORTE 1000.
- BOINA DE ESPUMA
VERMELHA MENZERNA.
- COM POLITRIZ.

- CORTE HCC 400.
- BOINA DE ESPUMA
VERMELHA MENZERNA.
- POLITRIZ.

- CORTE 1000 AUTOAMERICA
/MENZERNA.

PROCESSO RÁPIDO

- COM BOINA DE ESPUMA
VERMELHA MENZERNA OU
HIBRIDA AUTOAMERICA.

2ª ETAPA

3ª ETAPA

4ª ETAPA

- POLIDOR / LUSTRADOR.
- BOINA DE LÃ OU
ESPUMA AMARELAS.
- POLITRIZ OU ROTO
ORBITAL.

- LUSTRADOR.

- AUTO BRILHO.

- BOINA DE ESPUMA
PRETA.
- POLITRIZ OU ROTO
ORBITAL.

- MANUAL.

- POLIDOR LUSTRADOR.
- BOINA DE LÃ OU
ESPUMA AMARELAS.
- POLITRIZ OU ROTO
ORBITAL.

- LUSTRADOR.

- CERA TRIPLE.

- BOINA DE ESPUMA
PRETA.
- POLITRIZ OU ROTO
ORBITAL.

- MANUAL.

- REFINO 2000.
- BOINA DE ESPUMA
AMARELA MENZERNA.
- POLITRIZ OU ROTO
ORBITAL.

- LUSTRO 3000.
- BOINA DE ESPUMA
VERDE MENZERNA.
- POLITRIZ OU ROTO
ORBITAL.

- POWER PROTECT ULTRA
- BOINA DE ESPUMA AZUL.
- ROTO ORBITAL OU
MANUAL.

- REFINO MCP 2400 / 2500.
- BOINA DE ESPUMA
AMARELA MENZERNA.
- POLITRIZ OU ROTO
ORBITAL.

- LUSTRO SF 3500.
- BOINA DE ESPUMA
VERDE MENZERNA.
- POLITRIZ OU ROTO
ORBITAL.

- POWER LOCK
- BOINA DE ESPUMA AZUL
MENZERNA.
- ROTO ORBITAL OU
MANUAL .

- 3 EM 1 MENZERNA: REFINO, LUSTRO E CERA..
- COM BOINA DE ESPUMA MENZERNA AMARELA OU VERDE.

INTERIOR CARE

VINIL + COURO
+ BORRACHA
# 6524, 710ml
Limpa facilmente
superfícies de vinil, couro e
borracha. Fórmula com pH
balanceado que protege
contra ressecamento,
desbotamento e rachaduras.

LIMPADOR
DE COURO
# 6412, 355ml
Esse sistema combina
um limpador que remove
pequenas manchas e
desengordura o couro,
com uma composição
de pH balanceado e o
prepara para a aplicação
do Hidratante Mothers.

LIMPA, HIDRATA
E PROTEGE
O COURO
# 6512, 355ml
Limpa e protege o couro em
um simples passo. Eficaz
para penetrar profundamente
nos poros, dissolvendo a
sujeira, enquanto hidrata e
rejuvenesce. Mantém macio,
suave e com aparência de
novo por muitos anos.

HIDRATANTE
DE COURO
# 6312, 355ml
Devolve a maciez,
enquanto cria uma
película natural
evitando que sujeiras,
como chocolate,
o manchem.
Extremamente eficaz
contra rachaduras. Esse
é o melhor sistema
para hidratação de
couro existente no
mercado.

PROTETOR
DE PAINEL
# 5324, 710 ml / 5316, 473ml
/ 5305, 118ml
Fornece proteção UV em
borrachas, vinil, plásticos e
fibra de vidro. Desenvolvido
para revitalizar a aparência do
painel, para-choques e frisos.
Acabamento não oleoso.

LIMPADOR
DE CARPET E
ESTOFADOS
# 5424, 710ml
Removedor de sujeiras e
manchas de carpet, veludo,
tecido, tapetes, etc.

TIRE & WHEEL
POLIDOR DE
CROMADOS
# 5212, 355ml
Recomendado para
todos os tipos de
peças cromadas
deixando-as impecáveis.
Aplicável em rodas,
para-choques e todos os
acessórios cromados de
seu carro.

BACK-TO-BLACK
BRILHO PARA
PNEU
# 6924, 710ml
Criado com a mesma
tecnologia de cuidado de
superfície Back-to-Black®,
oferece uma barreira de
proteção de alto brilho
duradoura para manter
seus pneus mais escuros,
por mais tempo.

PRODUTC LINE

SPEED® CLAY 2.0
# 17240
É uma ferramenta de
preparação de superfície,
mais durável e versátil para
restauração de tintas. Remove
contaminantes de forma
rápida e fácil. Ainda deixa a
superfície limpa e restaura a
pintura. Deixando pronto para
polimento e enceramento.
Esta tecnologia patenteada
de polímero de borracha
remove overspray de tinta,
manchas d’água, excrementos
de pássaros, oxidação de luz
e fuligem de freio. Clay 2.0
elimina estes danos e restaura
o brilho à pintura do carro,
cromo, vidro e plástico liso.

SPEED®
SPRAY WAX
# 15724, 710ml
O meio mais rápido para um
brilho perfeito. Intensificadores
de cor especialmente
formulados adicionam brilho,
profundidade e clareza, sem
deixar resíduo. Funciona como
um impulsionador de brilho
sobre a cera, ou pode ser
usado sozinho para realçar o
brilho do carro limpo.

SPEED®
ALL-PURPOSE
CLEANER
# 18924, 710ml
Limpador multiuso possui um
alto desempenho. Poderoso
o suficiente para dissolver
óleos e manchas difíceis,
incorporadas em tapetes
e estofados. Perfeito para
limpeza de carpetes, tecidos,
vinil, compartimentos dos
motores, poços de párachoque, rodas, calotas, pneus
e muito mais.

SPEED® INTERIOR
DETAILER

SPEED®
TIRE SHINE

# 18324, 710ml

# 16915, 538g, Aerosol

Com agentes de microemulsão
e tensoativos biodegradáveis
dissolve rapidamente a sujeira,
películas oleosas e impressões
digitais, deixando o interior de
seu carro limpo, sem resíduos
gordurosos e protegido.

A fórmula em aerosol
permite que o produto
penetre nos flancos do
pneu, proporcionando
brilho e proteção extra.
Essa tecnologia de
microemulsão de resina
combinada com silicones e
promove uma longa duração.

SPEED® FOAMING
GLASS & SCREEN
CLEANER
# 16619, 538g, Aerosol
Esta fórmula limpa até as sujeiras
mais difíceis de vidros, espelhos,
superfícies plásticas, cromados,
telas de GPS, smartphones e
outros displays. Também é ótimo
para uso doméstico em janelas,
bancadas, eletrodomésticos, TVs
e monitores.

M-TECH LINE

M-TECH
SPRAY WAX

M-TECH
PROTECTANT

M-TECH
TIRE SHINE

#22224, 710ml

#25324, 710ml

#22324, 710ml

Pode ser usado como um
impulsionador sobre sua cera
existente, como um produto
autônomo, ou para manter
áreas de alto desgaste.

Fornece proteção UV em
borrachas, vinil, plásticos e
fibra de vidro. Desenvolvido
para revitalizar a aparência do
painel, para-choques e frisos.
Acabamento não oleoso.

Fórmula com bom brilho,
proteção e longa duração.

A Mothers® traz a você a M-Tech, uma linha seleta de
produtos para cuidados com o carro, todos visando
qualidade excepcional e ótimo valor.
A ampla variedade de produtos da M-Tech alcançam
tudo o que você precisa para manter seu carro
protegido e com ótima aparência.
Oferecemos proteção do exterior para o interior.
Nossas fórmulas exclusivas são rápidas e fáceis de usar.

M-TECH WHEEL
TIRE CLEANER

M-TECH
M-TECH WASH
SYNTHETIC WAX AND WAX

#25924, 710ml

#25712, 355ml

#25678, 1420ml

Perfeito para limpeza de rodas,
calotas e pneus.

Está entre as ceras mais
vendidas dos EUA, a Cleaner
Wax Pasta foi formulada
para limpar e proteger sua
pintura em apenas uma
aplicação. Remove facilmente
contaminações deixando brilho
intenso. Excelente rendimento.

É a maneira rápida e fácil de
limpar e proteger a pintura.
Usado entre o enceramento
regular, dissolve facilmente e
remove fuligens de estrada,
sujeiras de insetos, etc.
Um Shampoo biodegradável
com pH balanceado.

METAL POLISH
POLIDOR DE METAIS
# 5100, 141g / 5102, 3,63 Kg
O polidor de metais Mothers é uma lenda no mercado automotivo
americano. Sua fórmula única limpa e lustra facilmente peças e
rodas de alumínio. Esse polidor de metal é forte o suficiente para
dar brilho aos metais mais danificados e suave o suficiente para ser
usado regularmente.

SPECIAL CARE
REVISION® LIMPADOR DE
VIDROS + SUPERFÍCIES
# 6624, 710ml / 6605, 118ml
Revision® Glass + Surface Cleaner remove a sujeira, a camada
oleosa e as impressões digitais de qualquer superfície, deixando
um brilho sem riscos. Fórmula livre de amônia. Limpa vidros,
espelhos, plásticos. Também é ótimo para uso doméstico em
janelas, bancadas, TVs e monitores.

POWER PRODUCTS
NULENS® HEADLIGHT RENEWAL KIT
# 7251, kit: placa de apoio de 3“, ferramenta de polir
PowerBall 4Lights®, discos de restauração, 8 oz
Projetado para restaurar, manter e proteger de forma rápida
e segura todos os tipos de faróis de plástico e acrílico lisos.
Mantendo a clareza do cristal. Limpa facilmente o amarelamento
e as manchas. O polidor PowerPlastic 4Lights® restaura a clareza
do cristal, deixando uma camada de polímero resistente à
oxidação e protege contra a degradação futura.

SUPER

HEAVY CUT

HEAVY CUT
COMPOUND 300

COMPOUND 400
# 250ml / 1l

# 250ml / 1l
Remove marcas de
lixa 1200. Formulado
com nova tecnologia
onde as partículas
abrasivas se unem
potencializando
o poder de corte.

10
6

CORTE
BRILHO
PASSOS

1 24

Tira marcas de
lixa em tempo
recorde. Com nova
tecnologia em
que as partículas
quebram, deixando o
acabamento refinado.

8
8

CORTE
BRILHO
PASSOS

1 2 3

HEAVY CUT
COMPOUND
1100

BOINA DE
ESPUMA
VERMELHA

# 250ml / 1l

# 150mm

Contra arranhões e
sinais graves de uso.
Otimizado para boinas
de lã de carneiro.

Remove arranhões,
marcas de lixas e
de superfície com
defeitos. Espuma
com corte pesado
alto desempenho e
resultado final confiável
no menor tempo.

8
5

CORTE
BRILHO
PASSOS

1

MEDIUM CUT MEDIUM CUT ONE STEP
POLISH 2400 POLISH 2500 POLISH
# 250ml / 1l

# 250ml / 1l

# 250ml / 1l

Remoção rápida de
marcas de lixamento.
Ótima combinação
entre remoção
e brilho.

Polidor com poder
de corte moderado.
Indicado para etapa
de refino no processo
profissional de
polimento.

Polidor de médio
corte, brilho intenso
e excelente selante
em um único produto.
Remove marcas de lixa
3000, redemoinhos e
hologramas.

5
7

CORTE
BRILHO
PASSOS

1 2

5
7

CORTE
BRILHO
PASSOS

1 2

CORTE
BRILHO
PASSOS

5
9
1 2 3 4

PASSOS

1 2 3

BOINA DE
ESPUMA
AMARELA
# 150mm
Remove arranhões
leves, hologramas e
superfície com defeitos.
Corte perfeito e brilho.
Espuma lavável, de
longa duração, borda
de segurança, velcro de
alta qualidade .
PASSOS

12

FINAL
FINISH
3000

SUPER
FINISH
3500

SUPER
FINISH
3800

SOFT CUT BOINA
DE ESPUMA
VERDE

# 250ml / 1l

# 250ml / 1l

# 250ml

# 150mm

Lustrador clássico,
indicado para
remoção de
hologramas,
acabamento ultra
brilhante.

Lustrador
desenvolvido com
nanotecnologia.
Indicado para
remoção de
hologramas.

Lustrador
desenvolvido com
nanotecnologia.
Indicado para
obter bastante
brilho.

Remove hologramas
e impede embaçamento.
Boina de espuma garante
um brilho profundo.
Especialmente para
acabamento.

3
9

CORTE
BRILHO
PASSOS

1

23

BRILHO
PASSOS

POWER LOCK
ULTIMATE
PROTECTION
# 250ml / 1l
Revestimento de polímeros de
longa duração. Acabamento
com brilho profundo.

CORTE
BRILHO
PASSOS

1

2
10
4

3
10

CORTE

1

23

2
10

CORTE
BRILHO
PASSOS

1

1

PASSOS

23

23

POWER PROTECT
ULTRA 2 EM 1

WAX BOINA
DE ESPUMA AZUL

# 250ml

# 180mm

Selante livre de silicone com
acabamento de alto brilho.

De longa duração, prefeito para
proteção de superfícies polidas.
Com espuma lavável, borda
de segurança, velcro de alta
qualidade.

CORTE
BRILHO
PASSOS

1

2
10
4

PASSOS

1

4

ENDLESS
SHINE

Entenda os indicadores:
Medidor da agressividade do produto.

Forma uma película
hidrofóbica quando
utilizado após
o Power Lock
Ultimate Protection.
Brilho e proteção
prolongados.

CORTE
BRILHO
PASSOS

10
10
1 2 3 4

Indicador do momento de uso.

LINHA ECONÔMICA

CORTE

REFINO

LUSTRO

HEAVY CUT
COMPOUND 1000

MEDIUM CUT POLISH 2000

FINAL FINISH 3000

# 300ml

# 300ml

Um pouco mais potente
no polimento médio com
um corte ainda melhor do
que o polimento padrão.

Removedor de redemoinhos.
O polidor de alto brilho padrão
é confiável na remoção de
marcas de polimento, abrindo o
espaço para um brilhante lustro.

# 300ml
Esta composto elimina os
riscos, excessos e sinais de uso
de forma rápida e completa.
Melhor relação custo-benefício.

9
3

CORTE
BRILHO
PASSOS

1 4

5
7

CORTE
BRILHO
PASSOS

1 2

3
9

CORTE
BRILHO
PASSOS

1
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+55 (41) 3262-8191
vendas@autoamerica.com.br
autoamerica.com.br
AutoamericaAutoproduct

