BOINAS
SUPORTE DE BOINA
# 75 / 125 / 150mm

LUVA PARA
LAVAGEM

LUVA MF
USO GERAL

Um lado com removedor
de insetos e outro com
fibras ultra absorventes
projetadas para limpar
locais de difícil acesso.

Com microfibras super
macias, para ensaboar o
carro removendo a sujeira
sem danificar a pintura.

ESPONJA MF

Com sistema de velcro.
Usado em politrizes rotativas.

Espuma revestida em
microfibra para lavagem
e com a lateral com
tecido de remoção de
insetos e outras sujeiras.

BOINA DE LÃ HIBRIDA
# 06” e 3”
Boina indicada para etapa de corte que
apresenta um ótimo acabamento deixando a
superfície pré-refinada.

ESPUMA
APLICADORA

APLICADOR
DE MICROFIBRA

TECH DRY
GLASS E PLUS

Ultra macia, com
estrutura que permite
aplicação de diversos
produtos sem riscar
a pintura.

Possui um encaixe para
as mãos, o que o torna
ideal para aplicação de
ceras, vitrificadores,
selantes e protetores.

Absorvem mais que um
pano comum, reduzindo
o tempo de secagem em
vidros e outras superfícies
sem deixar rastros e fiapos.

FLANELA
PREMIUM
# 40X40CM
Com 375 gsm e bordas
cortadas a laser para
evitar riscos na pintura.

TOALHA 1000
# 40X40CM
Com 1000 gsm é ideal
para retirada de cera e
lustro final. Super macia,
não danifica a pintura.

FLANELA AMARELA
#

40X60cm

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.

# 40X40/40X60CM
Bege 40x40 - 220 gsm

BOINA DE REFINO

Roxa 40x60 - 270 gsm

Boina de longa duração. Indicada para uso em
oficinas de funilaria e pintura. Alto poder de corte,
deixa poucas marcas.

FLANELA VERDE
#

Com 350 gsm tem um lado normal e
outro extra felpudo. Facilita a remoção
de produtos de alta performance.

FLANELA DE
MICROFIBRA

BOINA
AGRESSIVA

40X40cm

Com 300 gsm facilita na
remoção de produtos nas
áreas internas.

BOINAS LOW COST

BOINAS PARA
ÁREAS PEQUENAS

ESPUMA 150MM

ESPUMA 90MM

CORTE - REFINO - LUSTRO

CORTE - REFINO - LUSTRO

zzzzzzz

BUG SPONGE

KIT PINCÉIS

Ideal para remover
insetos e sujeiras de
diversas superfícies.

Para limpeza externa
e interna de áreas de
difícil acesso.

ESCOVA
DE PNEUS

ESCOVA
DE RODAS

# 21CM

# 45CM

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

PROTEÇÃO

LINHA ECONÔMICA DE POLIMENTO

TRIPLE PASTE WAX
# 100g / 300g

CORTE LÍQUIDO
POLIDOR 1000

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.

# 300ml / 500ml
Elimina os riscos, excessos e sinais
de uso de forma rápida e completa.
Melhor relação custo-benefício.

CLAYBAR
# 100g / 50g
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.

SHAMPOO EXTREME

9

INCLUSO

1

DURABILIDADE

3

# 500ml, 2l

AUTO BRILHO

Altamente concentrado, com
inacreditável diluição de 1:300,
apresenta ação agressiva para
remoção de sujeiras e fuligens
resistentes na superfície do veículo.

#473ml
Finalizar e da acabamento à pintura automotiva.
Remove pequenos riscos, encobre imperfeições e
fornece à pintura brilho profundo.

MEDIUM CUT
POLISH 2000
# 300ml / 500ml
Um pouco mais potente no polimento
médio com um corte ainda melhor do
que o polimento padrão.

CUIDADOS EXTERNOS
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LW - COATING
LIQUID WAX
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# 200ml

TIRE GEL
EXTREME

Cera líquida sintética com
base de dióxido de silício
(SiO2), proteção de longa
duração e muito brilho.

INCLUSO

#473ml
Embeleza os pneus
deixando uma fina
camada protetora
na superfície que
dura em torno de
3 semanas.

BLACKOUT

LUSTRO FINAL
FINISH 3000

# 100g
Revitalizador de plásticos, remove
manchas brancas e ressecadas de
peças pretas.
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SC2 - CERAMIC
COATING 9H
# 20ml / kit: vitrificador
+ suede + taco + selo
Vitrificador a base de dióxido
de silício (SiO2), forma uma
camada protetora que diminui
o acúmulo de sujeiras, repele
água e suaviza o toque.

DURABILIDADE

# 300ml / 500ml

Remove redemoinhos e marcas de
polimento, abrindo o espaço para um
brilhante lustro.

3

36

DURABILIDADE
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MASSAS DE POLIR

HW - COATING
HYBRID WAX
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# 120g

SUPER POLIDOR

AUTO CORTE

# 1kg / 5kg

# 1kg

Produto com alto poder de
remoção, retira com facilidade
as marcas do lixamento feito em
repinturas. Alto rendimento e
mínima liberação de poeira

Produto com corte rápido e limpo,
com alto poder de remoção, retira
as marcas de lixas. Alto rendimento
e mínima liberação de poeira.
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5

10

3

DURABILIDADE

4

DURABILIDADE

Mistura ceras e polímero
sintético (SiO2) esta
composição adere bem
a todas as superfícies e é
fácil de aplicar. Aumenta a
profundidade do brilho e
aprimora a cor.

C2 - CERAMIC COATING 7H
# 20ml / kit: vitrificador + suede +
taco + selo
Vitrificador a base de dióxido de silício
(SiO2), forma uma camada protetora que
diminui o acúmulo de sujeiras, repele água e
suaviza o toque.

DURABILIDADE

12

DURABILIDADE

4

SUPER CERA 2.0

GOLD CARNAÚBA

# 300ml / 500ml / 1L / 5L

#300ml / 500ml / 1L / 5L

Fórmula 2 em 1 que possibilita
limpeza e proteção instantâneas.
Remove oxidações, pequenos riscos,
manchas e restaura a pintura.

Remove oxidações, pequenos
riscos, manchas e restaura a pintura
proporcionando uma proteção
duradoura

Confira as legendas das características dos produtos:
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Livre
de silicone

Acabamento
manual
microfibra

Politriz
ângular

Roto
orbital

Boina de
lã macia

Boina de
espuma

Aplicador
de
espuma

INCLUSO

DURABILIDADE

aplicador
incluso

durabilidade
em meses

