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DO JAPÃO PARA
O SEU

GLACO WIPE ON

bonés
colecionáveis

LENÇO DE APLICAÇÃO ÚNICA

N° 2

Lenço umedecido de aplicação única. Repelente de
água para para-brisas e retrovisores de automóveis.
Cria uma membrana protetora que gera repelência à
água melhorando a visibilidade e proporcionando ao
condutor mais segurança sob chuva.
REPELÊNCIA

9

DURABILIDADE

ATÉ 2 MESES

RENDIMENTO

CÓD. 10296

BONÉS COLECIONÁVEIS
CÓD. 10350

1 PARA-BRISA

CONTEÚDO

1 LENÇO UMEDECIDO

GLACO WASHER

GLACO ZERO

RESERVATÓRIO DO ESGUICHO

RETROVISORES

Limpa o para-brisa e cria uma membrana protetora que
gera repelência à água melhorando a visibilidade do condutor. Ideal para quem já usa a linha Glaco no vidro, pois
ele não retira o produto e aumenta a durabilidade do Glaco já aplicado.
REPELÊNCIA

7

INDICAÇÃO

CÓD. 21068

Nano película repelente para retrovisores e câmeras de
ré. Forma uma camada de micro pontículas nanotecnológicas que não deixa a água e a sujeira aderirem na superfície. Spray de fácil aplicação.

RESERVATÓRIO DO ESGUICHO

RENDIMENTO

ATÉ 4 LITROS

CONTEÚDO

220ml

CÓD. 10309

GLACO BLAVE

RENDIMENTO

ATÉ 10 RETROVISORES

CONTEÚDO

40ml

VIDROS EXTERNOS

Cristalizador para viseiras, faróis, lanternas, plásticos, acrílicos e policarbonatos. Sua fórmula especial não resseca o material. Possui bico aplicador
com feltro flexível que se adapta à diversas superfícies.

Cristalizador de vidros. Possui feltro aplicador embutido que facilita a aplicação. Remove manchas superficiais de chuva ácida nos vidros, se aplicado com pressão.

REPELÊNCIA

9

REPELÊNCIA

9

DURABILIDADE

ATÉ 2 MESES

DURABILIDADE

ATÉ 2 MESES

RENDIMENTO

ATÉ 120 VISEIRAS

RENDIMENTO

ATÉ 18 PARA-BRISAS

CONTEÚDO

70ml

ACESSÓRIO

CÓD. 10318

FELTRO APLICADOR + TOALHA DE MICROFIBRA

GLACO BIG - 120ml

CONTEÚDO

75ml

ACESSÓRIO

FELTRO APLICADOR

ULTRA GLACO FUSSO

VIDROS EXTERNOS

ATÉ 12 MESES DE DURABILIDADE

Cristalizador de vidros de alto rendimento. Embalagem econômica com 120ml e feltro aplicador embutido 2 vezes maior que facilita e agiliza a aplicação.
Remove manchas superficiais de chuva ácida nos
vidros se aplicado com pressão.

CÓD. 10315

10
ATÉ 2 MESES

GLACO 75ml

CAPACETES, LANTERNAS E FARÓIS

CÓD. 04953

REPELÊNCIA
DURABILIDADE

REPELÊNCIA

9

DURABILIDADE

ATÉ 2 MESES

RENDIMENTO

ATÉ 30 PARA-BRISAS

Cristalizador de vidros de alta durabilidade. Sua repelência pode durar até 12 meses, pois utiliza a tecnologia
Japonesa FUSSO, presente em vários produtos da marca SOFT99. Possui feltro aplicador embutido no bico do
frasco. Remove manchas superficiais de chuva ácida
nos vidros, se aplicado com pressão.
REPELÊNCIA

CÓD. 10310

RENDIMENTO

8
ATÉ 17 PARA-BRISAS

CONTEÚDO

120ml

CONTEÚDO

70ml

ACESSÓRIO

FELTRO APLICADOR

ACESSÓRIO

FELTRO APLICADOR

Página 01

Glaco é o cristalizador de para-brisa (hidrorrepelente) mais popular do Japão. Lançado
em 1991, ele completa, neste ano de 2021, 30 anos de existência. É considerado um
produto essencial para a direção, pois aumenta em até 60% a visibilidade do motorista sob chuva. O sucesso de Glaco se reflete nas vendas: no Japão, o produto detém
mais de 70% do market share e está presente em mais de 30 países.

Cristalizador de vidros de alto rendimento, edição limitada. Super embalagem
econômica com 300ml e feltro aplicador
embutido. Remove manchas superficiais
de chuva ácida nos vidros, se aplicado
com pressão.
REPELÊNCIA

9

DURABILIDADE

ATÉ 2 MESES

RENDIMENTO

ATÉ 70 PARA-BRISAS

CONTEÚDO

300ml

ACESSÓRIO

FELTRO APLICADOR

CÓD. 10363

VIDROS EXTERNOS

COMPARATIVO
GLACO BIG
120ml

GLACO MAX
300ml
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COMPOSIÇÃO

CÓD. 04020

Contém: 12 unidades descartáveis dobradas separadamente.
Tamanho: 550 X 360mm. Indicada para diversas aplicações: lustro
de ceras, selantes e vitrificadores, limpeza de lataria, vidros, partes
plásticas, limpeza do interior e partes inferiores, pneus, rodas, cofre
do motor, etc. Pode ser utilizada com produtos químicos para
limpeza ou remoção. Excelente absorção de sujeira e líquidos. Fácil
de usar, com tamanho perfeito. Utiliza matéria-prima biodegradável,
ecologicamente correta.

Microfibra ultramacia rica em fibras ultrafinas. As pontas das fibras
são cortadas com acabamento perfeito. Isso resulta em um toque
macio e um amortecimento que reduz o atrito com a superfície
evitando riscos. Indicada para processos de vitrificação, polimento
ou enceramento. A fibra superfina absorve as gotas de água instantaneamente e retém uma grande quantidade de líquido, facilitando o
trabalho. Para limpeza interna (painel, multimídia, etc.) utilizá-la seca.

COMPOSIÇÃO

CÓD. 04183

TOALHAS ESPECIAIS

Tecido especial japonês que aumenta consideravelmente o brilho
em enceramentos, pois remove o excesso de ceras ou selantes de
forma uniforme. Não provoca choque eletrostático (evita que a
poeira grude nas primeiras horas após o lustro). Pode ser utilizada
para lustrar vidro.

COMPOSIÇÃO

Toalha de microfibra de alta absorção de líquidos. Ideal para remoção
de sujeira. Trama macia com grande poder de amorte- cimento que
evita riscos na superfície. Agiliza o tempo de secagem. Fibras 100
vezes mais finas que um fio de cabelo, absorvem líquido e sujeira
rapidamente. Produto desenvolvido para evitar desfiamento durante
o uso. Absorve 16 vezes mais rápido que toalhas comuns de algodão.

COMPOSIÇÃO

BEAUTY
CLOTH
PELE DE
RAPOSA

SUPER
CLOTH
MICROFIBRA DE
ALTA ABSORÇÃO

MICRO
CHEMA
TOALHA DE SECAGEM
ANTIRRISCO

NEW BODY
TOWEL
TOALHA 100%
ALGODÃO

CÓD. 04207

TOALHA DE
MICROFIBRA

CÓD. 04079

PREMIUM
MICRO CLOTH

CÓD. 04026

TOALHA MULTIUSO
DE SEDA ARTIFICIAL

CÓD. 04012

NEW
SLEEKLOTH

TOALHA DE LAVAGEM
DUPLA FACE

CÓD. 04024

HYBRID
CLOTH

Super trama de fios de poliuretano trançados a incríveis 0.5 mícron,
promovem uma absorção muito superior que tecidos convencionais
de forma eficiente, resistente e durável. Material ultra-absorvente
que agiliza o tempo de secagem sem deixar rastros de água. Não
solta pelos. Não provoca “stress” durante o contato com a lataria,
correndo de forma lisa e suave, evitando microrriscos. Não endurece
após a secagem.

Toalha macia, altamente resistente e superversátil, indicada para:
absorção, lustro, enceramento, lavagem, secagem de vidros e
limpeza. Fácil de dobrar, fácil de usar! Tamanho perfeito, excelente para o manuseio. Desenvolvida com fios de algodão longos e
macios que proporcionam ótima absorção de líquidos, amortecimento e evitam riscos durante o manuseio. Lavável e reutilizável.

Toalha especial para lavagem de veículos. O lado azul supermacio
evita microrriscos e retira a sujeira com facilidade. O lado branco
possui alto poder de absorção e desliza sobre a lataria com suavidade. Devido a sua tecnologia, gera economia de água e produtos.
Com esta toalha, carros vitrificados podem ser lavados até sem
shampoo.
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100% RAYON JAPONÊS

MEDIDA

55X36 cm

CONTEÚDO

12 unidades

POLIÉSTER E NYLON

MEDIDA

50X30 cm
1 unidade

CONTEÚDO

100% RAYON JAPONÊS

MEDIDA

32X22 cm
1 unidade

CONTEÚDO

POLIÉSTER & NYLON

MEDIDA

50X30 cm
1 unidade

CONTEÚDO

COMPOSIÇÃO

NYLON E POLIURETANO

MEDIDA

44X32 cm
1 unidade

CONTEÚDO

COMPOSIÇÃO

100% ALGODÃO

MEDIDA

45X45 cm
1 unidade

CONTEÚDO

COMPOSIÇÃO BRANCO
COMPOSIÇÃO AZUL
MEDIDA
CONTEÚDO

100% NYLON

80% POLIÉSTER E 20% NYLON

40X30 cm
1 unidade

CERAS ESPECIAIS
PASTA DURA | 100g
Durabilidade:
até 2 meses.

Cera de carnaúba indicada para todas as cores
de veículo. Confere brilho e proteção para a pintura por até 60 dias. Gera repelência na pintura
contra sujeira. A embalagem tem
100g e faz até 25 carros. Ótimo
custo benefício.

CÓD. 34113

ALL
COLORS

CÓD. 10163

LÍQUIDA | 500ml
Durabilidade:
até 2 meses.

SEMIPASTOSA | 350g
Acessórios:
1 esponja aplicadora.

Acessórios:
1 esponja aplicadora.

CÓD. 10344

DARK &
BLACK
PASTA DURA | 300g

EXTREME GLOSS
BLACK
PASTA DURA | 200g
Acessórios:
1 esponja aplicadora.

ATÉ 25 CARROS
ATÉ 2 MESES

TIPO DE BRILHO

MOLHADO

NÍVEL DE BRILHO

8

NÍVEL DE REPELÊNCIA

Carnaúba especial para cores escuras (preto,
chumbo, marrom, vermelho, etc). Desenvolvida
para proporcionar um resultado sensacional de
brilho molhado em tonalidades
escuras, a cera reúne alto rendimento e facilidade na aplicação.

RENDIMENTO

ATÉ 2 MESES

TIPO DE BRILHO

MOLHADO

NÍVEL DE BRILHO

10

NÍVEL DE REPELÊNCIA

9

NÍVEL DE PROTEÇÃO

8

ATÉ 25 CARROS
ATÉ 2 MESES

TIPO DE BRILHO

MOLHADO

NÍVEL DE BRILHO

7

NÍVEL DE REPELÊNCIA

8

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

8

ATÉ 40 CARROS
ATÉ 2 MESES

TIPO DE BRILHO

MOLHADO

NÍVEL DE BRILHO

9

NÍVEL DE REPELÊNCIA

9

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

8

ATÉ 70 CARROS
ATÉ 2 MESES

TIPO DE BRILHO MESCLADO (ESPELHADO + MOLHADO)
NÍVEL DE BRILHO

9

NÍVEL DE REPELÊNCIA

9

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

8

ATÉ 25 CARROS

DURABILIDADE

ATÉ 3 MESES

TIPO DE BRILHO MESCLADO (ESPELHADO + MOLHADO)
NÍVEL DE BRILHO

9

NÍVEL DE REPELÊNCIA
NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO
DURABILIDADE
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6

DE 10 A 15 CARROS

DURABILIDADE

Cera híbrida: sintética + carnaúba. Indicada para
cores escuras (preto, chumbo, marrom, vermelho, etc). Valoriza os tons escuros do veículo proporcionando brilho extremo com
durabilidade de até 3 meses.

8

NÍVEL DE PROTEÇÃO

DURABILIDADE

CÓD. 00191
CÓD. 00193

Acessórios:
1 esponja aplicadora.

RENDIMENTO

8

DURABILIDADE

Esta cera limpa profundamente o verniz restaurando e destacando a cor original da pintura com
um lindo acabamento. Tem capacidade de remover manchas de sujeira, amarelados e microrriscos superficiais
no verniz.

9

NÍVEL DE PROTEÇÃO

RENDIMENTO

Cera híbrida: sintética + carnaúba. Limpa, desencarde e remove amarelados devolvendo a cor
original dos veículos de tonalidades claras (branco, bege, prata, amarelo, etc).

EXTREME GLOSS
WHITE CLEANER
SEMIPASTOSA | 200g

9

NÍVEL DE REPELÊNCIA

DURABILIDADE

CÓD. 10162
CÓD. 10343

WHITE
CLEANER

Cera tipo Quick Detail (aplicação rápida) que proporciona brilho, repelência e proteção. Revitaliza
plásticos, borrachas e pode ser utilizada para a
manutenção de veículos envelopados. Fórmula à base d’água com
agradável fragrância de manga.

Produzida artesanalmente, contém quantidade
elevada da carnaúba mais pura e cristalina (tipo
1) encontrada nas melhores safras. O melhor
acabamento entre todas as ceras!

AUTHENTIC
PREMIUM
Acessórios:
1 esponja, 1 escova e
1 anel de borracha.

MOLHADO

NÍVEL DE BRILHO

DURABILIDADE

LUXURY
GLOSS

PASTA DURA | 200g

TIPO DE BRILHO

9
8

ATÉ 40 CARROS
ATÉ 3 MESES

SEMIPASTOSA | 150g
Acessórios:
1 toalha de microfibra.

Cera à base d’água indicada para veículos vitrificados. Cria e restaura a camada ultrarrepelente à
chuva e sujeiras em superfícies vitrificadas, com
coating, selantes, proporcionando brilho profundo. Também
pode ser utilizada em veículos
sem vitrificação.

CÓD. 00532

HYDRO
GLOSS

FUSSO COAT
LIGHT
Acessórios:
1 esponja aplicadora.

CÓD. 10345

PASTA DURA | 200g

Superprotetor de pintura automotiva, indicado
para cores claras. Super-resistência contra microrriscos adquiridos em lavagens, sujeira, chuva
ácida e produtos químicos. Também proporciona brilho intenso
que realça a cor do veículo.

FUSSO COAT
BLACK
Acessórios:
1 esponja aplicadora.

CÓD. 10346

PASTA DURA | 200g

Superprotetor de pintura automotiva, indicado
para cores escuras. Super-resistência contra microrriscos adquiridos em lavagens, sujeira, chuva
ácida e produtos químicos. Também proporciona brilho intenso
que realça a cor do veículo.

Selante em spray para manutenção e proteção
de pintura automotiva. Recomendado para manutenção da FUSSO COAT 12 Meses e FUSSO F7.
Proteção com alta durabilidade. Propriedades hidrofóbicas e antifuligem por até
180 dias. Brilho aprimorado. Proteção antirrisco devido à camada
dura de Fluoropolímero. Para todas as cores de veículos.

CÓD. 10339

N° 3

Selante líquido de longa duração, que gera proteção para a pintura automotiva. Desenvolve um
revestimento impermeável na superfície que
permanece por muito mais tempo
que os produtos convencionais.
Proporciona brilho superespelhado de longa duração.

CÓD. 10291

FUSSO COAT
F7
LÍQUIDA | 300ml

Acessórios:
2 esponjas aplicadoras.

bonés
colecionáveis

FUSSO SPEED
BARRIER
SPRAY DE MANUTENÇÃO
LÍQUIDA
500ml

FUKUPIKÁ
STRONG

SEMIPASTOSA | 320g
Acessórios:
1 esponja aplicadora.

CÓD. 00171

THE KING
OF GLOSS
WHITE CLEANER

CÓD. 00542

LÍQUIDA
400ml

Este produto permite a limpeza externa (lataria)
com uso de pouca água e enceramento ao mesmo tempo. Pode ser utilizado para manutenção
de vitrificados. Cria uma película de proteção
com tecnologia FUSSO que pode
durar até 6 meses. Indicado para
todas as cores de veículos. Proporciona brilho, repelência à água
e sujeira.

Cera 100% sintética, fabricada com matéria prima selecionada para proporcionar o verdadeiro
brilho espelhado “Gloss” que impressiona pela
profundidade. Indicada somente
para tons claros: branco, prata,
bege, amarelo, etc. Acompanha
esponja aplicadora.
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TIPO DE BRILHO

ESPELHADO

NÍVEL DE BRILHO

8

NÍVEL DE REPELÊNCIA

9

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

7

ATÉ 15 CARROS

DURABILIDADE

ATÉ 2 MESES

TIPO DE BRILHO

ESPELHADO

NÍVEL DE BRILHO

9

NÍVEL DE REPELÊNCIA

10

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

10

ATÉ 40 CARROS

DURABILIDADE

ATÉ 12 MESES

TIPO DE BRILHO

ESPELHADO

NÍVEL DE BRILHO

9

NÍVEL DE REPELÊNCIA

10

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

10

ATÉ 40 CARROS

DURABILIDADE

ATÉ 12 MESES

TIPO DE BRILHO

SUPER ESPELHADO

NÍVEL DE BRILHO

9

NÍVEL DE REPELÊNCIA

8

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

9

DE 3 A 4 CARROS

DURABILIDADE

ATÉ 7 MESES

TIPO DE BRILHO

ESPELHADO

NÍVEL DE BRILHO

7

NÍVEL DE REPELÊNCIA

8

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

8

DE 10 A 15 CARROS

DURABILIDADE

ATÉ 6 MESES

TIPO DE BRILHO

ESPELHADO

NÍVEL DE BRILHO

7

NÍVEL DE REPELÊNCIA

7

NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO

8

ATÉ 7 CARROS

DURABILIDADE

ATÉ 6 MESES

TIPO DE BRILHO

ESPELHADO

NÍVEL DE BRILHO

10

NÍVEL DE REPELÊNCIA
NÍVEL DE PROTEÇÃO
RENDIMENTO
DURABILIDADE

8
8

ATÉ 40 CARROS
ATÉ 3 MESES

THE KING OF GLOSS
BLACK & DARK
PASTA DURA | 300g

Acessórios: 1 esponja aplicadora.

TIPO DE BRILHO

ESPELHADO

NÍVEL DE BRILHO

NÍVEL DE PROTEÇÃO

10

NÍVEL DE REPELÊNCIA

RENDIMENTO
DURABILIDADE

8

8

ATÉ 70 CARROS

bonés
colecionáveis

N° 1
CÓD. 90177

Cera 100% sintética, desenvolvida após vários anos de testes e estudos nos
laboratórios SOFT99 no Japão. Fabricada com matéria prima selecionada
para proporcionar o verdadeiro brilho espelhado “Gloss” que impressiona
pela profundidade. A Black & Dark é indicada, preferencialmente, para tons
escuros: preto, chumbo, vermelho, azul, verde, marrom, etc. Acompanha
esponja aplicadora.

ATÉ 3 MESES

CUIDADOS ESPECIAIS
SHAMPOO
NEUTRO CLEANER
DESCONTAMINANTE
Diluição: sem diluição.
pH: neutro.

CÓD. 04285

LÍQUIDO | 1000ml

USABILIDADE

LÍQUIDO | 1000ml
CÓD. 04280

pH

SHAMPOO
EXTRA GOLD
VITRIFICADOS
Acessórios:
1 esponja.

DILUIÇÃO

1:50

Shampoo automotivo de tratamento especial para carros vitrificados. Com pH neutro, devolve o brilho, a repelência hidrofóbica e a suavidade ao toque. Promove a
limpeza completa da vitrificação sem agredir o coating.

CÓD. 03131

pH
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COM
NANO HARD

7

NÍVEL DE REPELÊNCIA
NÍVEL DE PROTEÇÃO
DURABILIDADE

SEM
COAT

NEUTRO

NÍVEL DE BRILHO

RENDIMENTO

NANO HARD
LÍQUIDA | 8ml

NEUTRO
SEM DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

NEUTRO

COAT RESTAURADOR DE
PLÁSTICOS
Rendimento: até 2 para-choques.
Durabilidade: até 1 ano.
Acessório: 2 esponjas aplicadoras.

TODAS AS CORES

pH

TODAS AS CORES

CÓD. 04287

LÍQUIDO | 750ml

USABILIDADE

Este produto permite que você ensaboe todo o seu veículo para depois enxaguá-lo, sem se preocupar com
manchas. Elimina a necessidade da lavagem por partes.
Economia de 11% de água e 20% no tempo gasto se
comparado a um shampoo normal.

SHAMPOO
NEUTRO CREAMY
MANUTENÇÃO
Diluição: 1:50
pH: neutro.

Shampoo com nanotecnologia. Remove contaminações
na pintura, cera, selantes, resíduos de compostos polidores, manchas d’água, escorridos, sujeira e amarelados
sem agredir a pintura. Não mancha mesmo que a espuma
seque. Elimina a necessidade da lavagem por partes. Mesmo nos dias quentes é possível lavar o carro todo para depois enxaguar. pH neutro. Não diluível (aplicação direta na
esponja). A diluição pode ocasionar perda de eficiência.
Economia de 11% de água e 20% no tempo gasto se comparado a um shampoo normal. Produto livre de solventes.
Não é indicado para veículos vitrificados.

8
8

DE 10 A 14 CARROS
ATÉ 30 DIAS

Formulado com composto de silício, possui alta durabilidade.
Promove uma camada vítrea (COAT) sobre o plástico, que
restaura o brilho das peças plásticas esbranquiçadas, devolvendo o preto e a aparência original. Promove proteção contra o ressecamento e a
perda de brilho.

LEATHER AND
TIRE WAX

BLACK
PIANO

CÓD. 09506

PROTETIVO / REVITALIZADOR
CONDICIONADOR

CÓD. 02001

AEROSOL
420ml

IRON
TERMINATOR

WHEEL DUST
BLOCKER
IMPERMEABILIZANTE
PARA RODAS
AEROSOL | 200ml

Desenvolvido para limpar e eliminar partículas de
ferro oxidado em rodas. Quando em contato
com o ferro, reage alterando a cor. Isso ajuda a
identificar mais facilmente os pontos de contaminação. Limpa a roda, restaurando o seu brilho.

Rendimento: até 8 rodas.
Durabilidade: até 1.000 Km.
Acessório: 8 lenços umedecidos.

CÓD. 02076

CÓD. 10333

pH: neutro.

Repelente para rodas em formato spray aerosol.
Cria uma camada protetora que repele pó de
pastilha de freio e sujeira, mantendo as rodas
limpas por, no mínimo 1.000 Km.

BLACK MAGIC

BLACK SHINE GEL

TRATAMENTO SUPER
PRETO PARA PNEUS

CÓD. 02066

Acessório:
3 esponjas especiais.

Nano polidor manual para peças em black piano,
painéis e colunas, além de lanternas, faróis e peças acrílicas transparentes ou pintadas. Acompanha 03 esponjas especiais.

LÍQUIDA | 500ml

REVITALIZADOR DE PNEU
ALTO BRILHO

LÍQUIDA | 150ml

GEL | 500ml

Rendimento: até 40 pneus.
Durabilidade: até 60 dias.
Acessório: luva plástica.
CÓD. 30709

Rendimento: faz
até 50 pneus.

Tratamento superpreto para pneus de alta durabilidade. Pode durar até 60 dias no pneu, pois
não sai com água ou lavagens. Hidrata a borracha
mantendo o pneu com aspecto sempre novo.

Polímero formulado especialmente para proteção
e revitalização de pneus com alto poder de brilho.
Efeito hidratante. Indicado para pessoas que
apreciam o aspecto "brilho molhado" nos pneus.

DIGLOSS

GLASS REFRESH

REVESTIMENTO PARA
PARTES EXTERNAS

DESCONTAMINANTE PARA VIDROS
CREME | 80ml

Rendimento: até 8 carros
completos.
Acessório: 1 esponja
aplicadora.

AEROSOL | 420ml
Tipo: aerosol

O DIGLOSS é um produto indicado para revestir
partes externas como caixa de roda, motor, molduras, para-choques (não pintados). Pode também ser usado em partes de borracha. Sua ação
gera uma camada que repele a sujeira de forma
eficiente. Mesmo que parte da sujeira grude, sairá facilmente com a pressão d’água, gerando
economia de produtos. Revitaliza as peças.

Composto limpante e descontaminante para vidros,
indicado para remoção de manchas (water spot), como: chuva ácida, manchas de cloro, ìons e etc. Remove oleosidade e cristalizadores de vidros como
GLACO e GLACO FUSSO. Pode ser utilizado em todos
os vidros externos, retrovisores e teto solar. Produto
à base d’água (não agride vidros, lataria e borrachas).

CÓD. 05066

CÓD. 02086

CREME | 80ml

Revitaliza e devolve a cor original do material. Cera que protege contra sujeira e a deterioração.
Ótimo para proteger e promover brilho. Não fica
pegajoso (melecado), brilho natural. Indicado para partes internas (painel, borrachas, plásticos) e
pneus.

DESCONTAMINANTE DE RESÍDUOS
EM RODAS

TIRE MARKER

SEAT CLEANER

CANETA PARA LETRA
DE PNEU

MOUSSE MULTILIMPEZA
MOUSSE AEROSOL
420ml

LÍQUIDA | 8ml

pH: levemente alcalino.

Acessório:
1 caneta preta corretiva.

Tinta especial que escreve perfeitamente sobre a
borracha. Indicada para retoque ou para pintura.
Possui ponta de fibra dura para excelente definição em letras pequenas. Não sai com lavagens.

CÓD. 02051

CÓD. 09133

NANO POLIDOR
MANUAL
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Micromousse à base d’água que limpa, desodoriza e
desinfeta tecidos. Suas microbolhas e flavonóides
promovem uma limpeza profunda, desinfetam e eliminam odores nos tecidos. Recomendado para:
bancos automotivos, cadeirinhas de crianças, couros sintéticos, materiais plásticos. Também pode ser
usado em casa em sofás, cadeiras, carpetes, calçados, etc.

ANTIEMBAÇANTE
GEL

FUKUPIKÁ GEL
LIMPA VIDROS GEL

LONGA DURABILIDADE

GEL
500ml

SPRAY | 80ml

CÓD. 05072

Rendimento: até 25 para-brisas.
Durabilidade: até 20 dias.

Superlimpador e revelador em gel que remove sujeiras
e oleosidades em vidros, partes plásticas e lataria,
inclusive insetos e excrementos de pássaros. Fórmula
especial que deixa os vidros brilhantes e cristalinos.
Não escorre, evitando o desperdício de produto. Pode
ser utilizado em vidros com coating (Glaco), pois não
remove a proteção.

CÓD. 05069

Desenvolvido para evitar o embaçamento interno dos vidros, promovendo melhor visibilidade.
Além do antiembaçamento, promove limpeza.
Pode ser utilizado no para-brisa, vidros laterais e
retrovisores.

* Dependendo das condições de uso e
aplicação. Consulte a etiqueta de tradução.

LIMPA COURO
SPRAY

LUXURY
LEATHER

LIMPADOR E CONDICIONADOR
DE COURO

LIMPADOR E CONDICIONADOR
DE COURO

MOUSSE AEROSOL
300ml

LÍQUIDA | 500ml

Rendimento: 40 assentos,
aproximadamente 10 carros.

Mousse aerosol enriquecido com vitamina E na
composição, que evita a deterioração. Especialmente desenvolvido para limpeza e manutenção
do couro. Acabamento não oleoso, com aspecto
natural. Produto a base d’água, não faz mal à
saúde.

CÓD. 10335

CÓD. 02052

pH: levemente alcalino.

ESPONJA TIRE WAX
ESPECIAL PARA PNEUS

Esponja com formato anatômico
que permite um melhor encaixe
na mão. Ideal para aplicação de
ceras e outros produtos em
painel, bancos, plásticos, etc. Possui uma camada
de espuma especial que gera economia na
aplicação.

CÓD. 04163

CÓD. 90162

ESPONJA AUTHENTIC
PREMIUM

CÓD. 04126

CLAY BAR
SMOOTH EGG

CAR TISSUE
LENÇO | 80 unidades

Conteúdo: 2 unid. de 50g.
Agressividade: suave.
Acessório: 2 embalagens
plásticas protetoras.

CÓD. 00513

Desenvolvida para encaixar
perfeitamente entre o pneu e a
roda, mesmo na parte em
contato com o solo. Possui uma
camada de EVA que permite aplicar produtos nos
pneus sem sujar as mãos.

LENÇO UMEDECIDO
AUTOMOTIVO

PARA CARROS VITRIFICADOS

Tamanho: 150 X 200mm.
Acessório: embalagem especial.
Lenço umedecido automotivo recomendado para higienização
de partes do carro, como painel, volante, portas, bancos, console,
etc. Também pode ser utilizado para limpeza das mãos e rosto.
Tecido especial extremamente macio, suave e resistente. Contém
extrato de babosa que ajuda na hidratação. Contém agentes antigermes e bactérias.
Indispensável para seu veículo. Embalagem especial desenvolvida para ser armazenada dentro do carro.

Argila macia, altamente deslizante, para descontaminação e preparação de pintura. Remove sujeiras e
contaminações não visíveis a olho nu (limalhas de
ferro, resíduos de borracha, pulverização de tinta, etc).
Acompanha embalagem plástica protetora. Abrasividade suave. Gera economia, pois sua utilização é
somente com água (não precisa de lubrificante).

CLAY BAR
WHITE

CLAY BAR
DARK & METALLIC

ARGILA DESCONTAMINANTE

ARGILA DESCONTAMINANTE
Agressividade: média.
Conteúdo: 1 unidade de 150g.

Indicada para a descontaminação de pintura antes
do processo de polimento. Com alto poder de
remoção de contaminações pesadas, facilita e
agiliza o processo de preparação para o polimento.
Indicada também para processo de descontaminação antes da aplicação de ceras e selantes em
cores claras. Pode ser utilizada para descontaminação de vidros. Remove com facilidade limalhas de
ferro, resíduos de borracha, pulverização de tinta
etc. Abrasividade Alta.

CÓD. 09077

Agressividade: alta.
Conteúdo: 1 unidade
de 150g.

CÓD. 09076

Indicado para limpar e hidratar couro natural
devolvendo a maciez e brilho natural. Pode ser
utilizado em materiais sintéticos. O uso deste
produto descarta a necessidade de hidratação.
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Indicada para a descontaminação de pintura antes
da aplicação de ceras, selantes ou cristalizadores
de vidros. Abrasivos menores que 2 µm (mícron),
possibilitam uma descontaminação segura com
menor incidência de riscos, principalmente em
cores escuras. Remove com facilidade limalhas de
ferro, resíduos de borracha, pulverização de tinta
etc. Abrasividade média.

LINHA PROFISSIONAL

VITRIFICADORES
O VITRIFICADOR MAIS VERSÁTIL DO MUNDO
Proteção, brilho e repelência para pinturas
automotivas. Camada vitrificante super brilhante com dureza 7H. Forte aderência ao
verniz, mantém o revestimento por até 3
anos*. Protege contra raios UV e chuva ácida
e seu uso evita a deterioração da pintura e
das partes plásticas.
Produto de uso profissional, procure um representante SOFT99
mais próximo para obter sua certificação.

* Até 3 anos de proteção desde que
sejam efetuadas as manutenções.

TIPO

LÍQUIDO

NÍVEL DE BRILHO

Lataria

9

TIPO DE BRILHO VITRIFICADO

NÍVEL DE PROTEÇÃO 7H

Plásticos

NÍVEL DE REPELÊNCIA

Faróis

10

DURABILIDADE ATÉ 3 ANOS*

Rodas

02

RENDE
ATÉ

04

CARROS

CÓD. 10084

RENDE
ATÉ

CÓD. 10088

CÓD. 10297

H-7 GLASS COAT

RENDE
ATÉ

08

CARROS

CARROS

50ML

100ML

200ML

Acessórios: 1 taquinho,
2 suedes, 1 gotejador,
2 certificados,
2 adesivos, 1 microfibra e
1 par de luvas.

Acessórios: 1 taquinho,
4 suedes, 4 certificados,
4 adesivos, 2 microfibras,
1 par de luvas e
1 esponja aplicadora.

Acessórios: 1 taquinho,
8 suedes, 8 certificados,
8 adesivos, 2 microfibras,
1 par de luvas e
1 esponja aplicadora.
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LINHA PROFISSIONAL

COMPOSTOS POLIDORES
CÓD. 10320

COMPOSTO N°1
CUTTING
SUPER CORTE

CÓD. 10326

CLARIFYING
TITANIUM 3 EM 1
COMPOSTO
POLIDOR

Elimina rapidamente os riscos em verniz HS (Alto Sólido). Remove marcas de lixas d’água até
P2000, arranhões, hologramas e marcas de lavagens com facilidade. Restaura com segurança o brilho da pintura. Acelera o processo de
polimento pois, ao mesmo tempo que atua no
corte, já promove o brilho. Além disso, também
produz baixo nível de resíduos, reduzindo, consideravelmente, o tempo de limpeza.

Composto Polidor 3 em 1. Possui nanopartículas de titânio que proporcionam alto poder de
corte e acabamento impecável. É possível realizar as etapas de corte, refino e lustro apenas
trocando as boinas. Indicado para todos os tipos de vernizes.

CONTEÚDO
300ml

CONTEÚDO
1000ml

CÓD. 10321

CÓD. 10322

COMPOSTO N°2
POLISHING
MÉDIO CORTE

COMPOSTO N°3
FINISHING
SUPER LUSTRO

Indicado para refino do polimento. Pode ser utilizado como corte em verniz médio e macio
(dispensa o uso do Composto Nº1). Remove
riscos leves (marcas de lavagens e hologramas)
causados por boinas e panos. Produz baixo nível de resíduos, reduzindo consideravelmente
o tempo de limpeza. Pode ser usado tanto com
boina de lã ou de espuma com alto rendimento
e eficiência.

Elimina pequenas imperfeições e lustra rapidamente, removendo hologramas. É um produto
de acabamento refinado e perfeito. Proporciona altíssimo brilho, com um nível de corte muito
suave e de fácil aplicação. É sugerido a sua aplicação na etapa final do polimento com a boina
de espuma macia. Possui alto rendimento e
boa capacidade de remoção de pequenos riscos.

CONTEÚDO
300ml

CONTEÚDO
300ml
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SEJA UM
APLICADOR
CREDENCIADO
Venha fazer
parte deste time!

TECNOLOGIA JAPONESA AO SEU ALCANCE
Fundada em 1954, em Osaka, no Japão, a SOFT99 é líder no mercado
asiático de Car Care e hoje está presente em mais de 30 países.
É reconhecida internacionalmente pela qualidade de seus produtos.

SOFT99 É A MARCA QUE MAIS CRESCE NO BRASIL

SEJA UM REVENDEDOR AUTORIZADO
contato@soft99brasil.com.br
www.soft99.com.br

(43) 3324 - 7363

