
catálogo de produtos
Apostila



IPA SOL

IPA SOL dentro do Polimento Técnico

 Solução de Álcool Isopropílico com agentes de limpeza. Remove 
resíduos de polidores durante as fases do Polimento Técnico para 
Pintura.
Características e vantagens do IPA SOL:
- Transparência, por ser incolor evita manchas dos corantes na 
pintura e no pano de microfibra.
- Secagem rápida e alto poder de limpeza, formulação balanceada
ondeonde o conjunto dos componentes evaporam rapidamente sem 
deixar resíduos.

- Componentes de alta pureza que evitam o esbranquiçamento da peça.
- Evita o retrabalho, sempre vai mostrar o que ainda não foi corrigido antes de passar 
para a próxima fase.

 No Polimento Técnico, nas categorias tanto de Repintura como de Estética o uso da 
solução de IPA é condição fundamental para se ter certeza da real situação da su-
perfície. Todos os polidores modernos apresentam um nível de mascaramento de menor 
ou maior intensidade e somente com essa descontaminação é possível avaliar o real 
estado da pintura após cada fase do polimento.
 No caso de Polimento de Estética é fundamental o uso do IPA antes da aplicação 
de qualquer protetivo. Com a utilização do IPA SOL nas oficinas de Repintura ficou 
evidente sua grande utilidade em todo o processo, pois anteriormente eram feitas 
todas as fases de polimento e na maioria dos casos a identificação de uma marca 
de lixamento ou marca de boina era verificada somente na lavagem do carro, tendo 
que refazer muitas vezes boa parte do serviço.

removedor de resíduos 
Anti mascaramento



Boina Dupla Face Corte Pesado ou 
Boina Fio Pirulito Corte Pesado 

Boina Dupla Face ou Polifácil Fio Branca

Boina Polifácil Ninja Corte Pesado

Massa de Polir Mega Forte I

 Fase de Corte: REMOVE MARCAS DE LIXA 1200, P2000, P2500, 
casca de laranja moderada, escorrimento leve,  empoeiramento 
(overspray) e pequenas imperfeições  principalmente em VERNIZ 
ALTO SÓLIDO, INDICADA SOMENTE PARA VERNIZES DUROS.

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte pesado, 
usada com polidor de alta abrasão promove corte rápido 
e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou riscos mais 
pesados, com muita facilidade, alta durabilidade.

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte pesado, 
usada com polidor de alta abrasão promove corte rápido 
e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou riscos mais 
pesados, com muita facilidade, alta durabilidade.

 Boina para polimento face única de pelo com interface amortecedora 
de espuma FASE DE CORTE PESADO, usar com polidores de ALTA 
ABRASÃO para remoção de marcas de lixamento, casca de laranja 
acentuada e riscos pesados, corte limpo.

Boinas combinadas com esse produto:

- Boina Dupla Face Corte pesado ou Boina Fio Pirulito Corte Pesado 
- Boina Dupla Face ou Polifácil fio Branca
- Boina Polifácil Ninja corte pesado

POLIDORES massas



Boina Dupla Face ou Polifácil Fio Branca

Boina Polifácil Ninja Corte Pesado

Massa de Polir Extra Forte II 

 Produto à base de água desenvolvido sem cera e sem silicone 
para a remoção de marcas de lixamento em qualquer tipo de 
TINTA OU VERNIZ.  Possui grande poder de corte, rapidez e alto 
rendimento. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os 
resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte 
pesado, usada com polidor de alta abrasão promove 
corte rápido e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou 
riscos mais pesados, com muita facilidade, alta 
durabilidade.

 Boina para polimento face única de pelo com interface 
amortecedora de espuma FASE DE CORTE PESADO, usar com 
polidores de ALTA ABRASÃO para remoção de marcas de 
lixamento, casca de laranja acentuada e riscos pesados, corte 
limpo.

Boina Dupla Face Corte Pesado ou 
Boina Fio Pirulito Corte Pesado 

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte pesado, 
usada com polidor de alta abrasão promove corte rápido 
e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou riscos mais 
pesados, com muita facilidade, alta durabilidade.

Boinas combinadas com esse produto:

Indicações:

- Boina Dupla Face Corte pesado ou Boina Fio Pirulito Corte Pesado 
- Boina Dupla Face ou Polifácil fio Branca
- Boina Polifácil Ninja corte pesado

REMOVE MARCAS DE LIXA 1200, P 2500 acima, casca de laranja moderada, 
escorrimento leve e pequenas imperfeições.

POLIDORES massas



Boina Dupla Face ou Polifácil fio Branca

Boina Polifácil Ninja corte Pesado/ Corte

Polidor Mega Forte 
NIVELADOR DE SUPERFÍCIE DE ALTA ABRASÃO
FASE DE CORTE
  Produto à base de água desenvolvido sem cera e sem silicone para a 
remoção de marcas de lixamento, principalmente em VERNIZ ALTO 
SÓLIDO. Possui grande poder de corte, rapidez e alto rendimento. Não 
mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos 
facilmente com água ou pano úmido.

Boina Dupla Face Corte Pesado ou 
Boina Fio Pirulito Corte Pesado 

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte pesado, 
usada com polidor de alta abrasão promove corte rápido 
e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou riscos mais 
pesados, com muita facilidade, alta durabilidade.

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte 
pesado, usada com polidor de alta abrasão promove 
corte rápido e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou 
riscos mais pesados, com muita facilidade, alta 
durabilidade.

 Para polimento face única de pelo com interface 
amortecedora de espuma FASE DE CORTE PESADO, 
usar com polidores de ALTA ABRASÃO para remoção

Boinas combinadas com esse produto:

Indicações:

- Boina Dupla Face Corte pesado ou Boina Fio Pirulito Corte Pesado 
- Boina Dupla Face ou Polifácil fio Branca
- Boina Polifácil Ninja corte pesado e/ou Corte 
- Boina Super Velcro Corte pesado e/ou Corte 5,5” ou 6”

REMOVE MARCAS DE LIXA  1200, P2000, P2500, casca de laranja moderada, escorrimento 
leve, empoeiramento (overspray) e pequenas imperfeições principalmente em VERNIZ ALTO 
SÓLIDO.

POLIDORES vanguard IV



Boina SV Corte Pesado/ Corte 6” e 5,5” 
 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ ROTO ORBITAL 
para fase de corte pesado/corte com polidores de 
alta abrasão. Boina SV 5,5” indicada uso em POLITRIZ 
ROTATIVA para fase de corte pesado/corte com 
polidores de alta e média abrasão.

de marcas de lixamento, casca de laranja acentuada e riscos pesados, corte limpo.
 Boina para polimento face única com interface amortecedora de espuma FASE DE 
CORTE PESADO/ CORTE MÉDIO, usar com polidores de ALTA ABRASÃO para 
remoção de marcas de lixamento, casca de laranja acentuada e riscos pesados 
sem promover acentuadas marcas de boina (teia de aranha).

Polidor Extra Forte
NIVELADOR DE SUPERFÍCIE DE ALTA ABRASÃO
FASE DE CORTE
  Produto à base de água desenvolvido sem cera e sem silicone para a 
remoção de marcas de lixamento em qualquer tipo de TINTA OU VERNIZ.  
 Possui grande poder de corte, rapidez e alto rendimento. Não mancha 
borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com 
água ou pano úmido.

Boinas combinadas com esse produto:

Indicações:

- Boina Dupla Face Corte pesado ou Boina Fio Pirulito Corte Pesado 
- Boina Dupla Face ou Polifácil fio Branca
- Boina Polifácil Ninja corte Pesado/Corte
- Boina Super Velcro Corte pesado/Corte 5,5” ou 6”

REMOVE MARCAS DE LIXA 1200, P 2500 acima, casca de laranja moderada, 
escorrimento leve e pequenas imperfeições.

Boina Dupla Face Corte Pesado ou 
Boina Fio Pirulito Corte Pesado 

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte pesado, 
usada com polidor de alta abrasão promove corte rápido 
e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou riscos mais 
pesados, com muita facilidade, alta durabilidade.

POLIDORES vanguard iv



Boina Polifácil Ninja Corte Pesado/ Corte

 Para polimento face única de pelo com interface 
amortecedora de espuma FASE DE CORTE PESADO, 
usar com polidores de ALTA ABRASÃO para 
remoçãode marcas de lixamento, casca de laranja 

Boina SV Corte Pesado/ Corte 6” e 5,5” 
 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ ROTO ORBITAL 
para fase de corte pesado/corte com polidores de 
alta abrasão. Boina SV 5,5” indicada uso em POLITRIZ 
ROTATIVA para fase de corte pesado/corte com 
polidores de alta e média abrasão.

de marcas de lixamento, casca de laranja acentuada e riscos pesados, corte limpo.
 Boina para polimento face única com interface amortecedora de espuma FASE DE 
CORTE PESADO/ CORTE MÉDIO, usar com polidores de ALTA ABRASÃO para 
remoção de marcas de lixamento, casca de laranja acentuada e riscos pesados 
sem promover acentuadas marcas de boina (teia de aranha).

POLIDORES vanguard iv
Boina Dupla Face ou Polifácil Fio Branca

Boina Polifácil Ninja Corte Pesado/ Corte

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte 
pesado, usada com polidor de alta abrasão promove 
corte rápido e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou 
riscos mais pesados, com muita facilidade, alta 
durabilidade.

 Para polimento face única de pelo com interface 
amortecedora de espuma FASE DE CORTE PESADO, 
usar com polidores de ALTA ABRASÃO para remoção



Boina Dupla Face Amarela/ Polifácil Amarela 

Boina Polifácil Ninja Corte/ Corte Leve

Composto Polidor 

COMPOSTO POLIDOR LINCOLN – NIVELADOR DE SUPERFÍCIE DE MÉDIA 
ABRASÃO
FASE DE REFINO – PRÉ LUSTRO
  Produto à base de água, desenvolvido sem cera e sem silicone o 
COMPOSTO POLIDOR é um MULTIUSO no Polimento Técnico, eficaz na 
remoção de marcas de lixamento leve e pequenos arranhões sobre tinta 
ou verniz. Possui médio poder de corte, ótimo acabamento e alto 

rendimento. Não mancha borrachas ou partes plásticas, não gruda na superfície 
durante o polimento. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano 
úmido.

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte 
pesado, usada com polidor de alta abrasão 
promove corte rápido e remoção de marcas de lixa 
1.200 e/ou riscos mais pesados, com muita facilidade, 
alta durabilidade.

 Boina para polimento face única com interface 
amortecedora de espuma fase de corte – Usar com 
polidores de alta ou média abrasão para remoção 
de marcas de lixamento leve, casca de laranja 
moderada e riscos moderados sem promover 
acentuadas marcas de boina (teia de aranha).

Boina Super Velcro Corte/ Corte Leve 5,5” 
ou 6”

 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ ROTO 

Boinas combinadas com esse produto:

- Boina Dupla Face ou Polifácil  Amarecial Macia
- Boina Polifácil Ninja Corte e/ou Corte Leve
- Boina Super Velcro Corte e/ou Corte leve 5,5” ou 6”
- Boina Super Velcro Laranja 5,5” ou 6”

POLIDORES vanguard iv



POLIDORES vanguard iv

Boina Dupla Face Espuma Laranja 6”
Essa espuma tem como característica o poder de corte leve com 
ótimo refino. Remove os problemas como riscos moderados e 

ORBITAL para fase de corte com polidores de alta abrasão e média abrasão. Boina 
SV 5,5” indicada uso em POLITRIZ ROTATIVA para fase de corte com polidores de 
alta e média abrasão.

marcas de boinas de corte. Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se da 
presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na 
politriz rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA 
FACE estará pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de 
vibrações.

Lustrador Alto Brilho 2x1
LUSTRADOR ALTO BRILHO – NIVELADOR DE SUPERFÍCIE DE BAIXA 
ABRASÃO
FASE DE LUSTRO
  Produto à base de água, desenvolvido para lustro e acabamento final 
em qualquer tipo de tinta ou verniz. Suas principais características são: 
Quando aplicado com boina de espuma promove lustro e acabamento 
final em uma só etapa dispensando o uso de qualquer intensificador de 

brilho de uso manual. Remove pequenas marcas, produz brilho intenso, 
transparência e profundidade. Não contém cera ou silicone. Não mancha 
borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou 
pano úmido.

Boinas combinadas com esse produto:

Indicação:

- Boina Dupla Face ou Polifácil Espuma
- Boina Super Velcro Preta e/ou Azul 5,5” ou 6”

Usado com a boina de espuma tem a função de lustro e acabamento final. Remove 
marcas de boina deixadas pelo polimento com massas 2, 3 e polidores, “teias de 
aranha” e marcas leves.
 Usado manualmente tem a função de intensificador de brilho e acabamento final.



POLIDORES vanguard iv
Boina Dupla Face ou Polifácil Espuma

Boina Super Velcro Preta e/ou Azul 5,5” 
ou 6”

 Boina desenvolvida para serviços de acabamento, 
espuma macia e lisa. Quando usada com compostos 
de lustro promove brilho intenso e remoção de riscos 
leves.

 Boina SV espuma azul (densidade média) quando 
usada com polidores de baixa abrasão promove 
brilho intenso e remoção de riscos leves. Boina SV 
espuma preta (densidade macia) quando usada com 
polidores de baixa abrasão promove brilho intenso e 
SUPER LUSTRO.

Boina Dupla Face Espuma Azul 6”

Essa espuma tem como característica o poder de corte leve com 
ótimo refino. Remove os problemas como riscos moderados e 

marcas de boinas de corte. Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se da 
presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na 
politriz rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA 
FACE estará pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de 
vibrações.

Polidor 3 em 1
FASE DE CORTE MODERADO - REFINO - LUSTRO
 Na área da estética automotiva a sua principal característica é a 
unificação do processo de polimento na fase de corte moderado, refino, 
lustro e proteção básica usando um só produto e alternando as boinas 
conforme a fase.
  Esse é o conceito AIO (all in one) tudo em um. Foi desenvolvido para 
qualquer tipo de tinta ou cor.

* Contém silicones, não utilizar em área de repintura.



POLIDORES vanguard iv
Boina Dupla Face ou Polifácil Fio Branca

Boina Dupla Face Amarela/ Polifácil Amarela

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte 
pesado, usada com polidor de alta abrasão 
promove corte rápido e remoção de marcas de lixa 
1.200 e/ou riscos mais pesados, alta durabilidade.

 Fio desenvolvido especialmente para o polimento na 
fase do refino (pré lustro). SUA PRINCIPAL CARACTERISTICA É 
REMOVER IMPERFEIÇÕES DEIXANDO O MINIMO DE 
MARCAS.

Boina Dupla Face ou Polifácil Espuma
 Boina desenvolvida para serviços de acabamento, 
espuma macia e lisa. Quando usada com compostos 
de lustro promove brilho intenso e remoção de riscos 
leves.

Boina Polifácil Ninja Corte 
Pesado/ Corte/ Corte Leve

 Boina para polimento face única com 
interface amortecedora de espuma FASE 
DE CORTE PESADO/ CORTE MÉDIO e 
CORTE LEVE, usar com polidores de ALTA 

OU MÉDIA ABRASÃO para remoção de marcas de lixamento, casca de laranja 
acentuada e riscos pesados, médios e leves sem promover acentuadas marcas de 
boina (teia de aranha).

Boina SV Corte Pesado/ Corte/ 
Corte Leve 6” e 5,5”

 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ 
ROTO ORBITAL para fase de corte 

pesado/ corte com polidores de alta abrasão. Boina SV 5,5” indicada uso em 
POLITRIZ ROTATIVA para fase de corte pesado/ corte com polidores de alta e 
média abrasão.



POLIDORES vanguard iv

da presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na politriz 
rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA FACE estará 
pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de vibrações. Boina 
de Espuma Azul tem como característica o poder de refino/lustro com ótimo acabamento. 
Remove os problemas como marcas leves de pano, marcas de boinas da etapa de corte 
e hologramas em pinturas macias e de refino e hologramas em pinturas duras.. Boina de 
EspumaEspuma Laranja tem como característica o poder de corte leve com ótimo refino. Remove 
os problemas como riscos moderados e marcas de boinas de corte. 

Boina Dupla Face Espuma Azul ou 
Laranja 6”

 Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se 

Boina Super Velcro Laranja, 
Azul e/ ou Preta 5,5” ou 6”

 Boina SV Laranja usada na fase de 
corte médio/ leve, indicado uso com 

polidores de alta e média abrasão.  Boina SV espuma azul (densidade média) 
quando usada com polidores de baixa abrasão promove brilho intenso e remoção 
de riscos leves. Boina SV espuma preta (densidade macia) quando usada com 
polidores de baixa abrasão promove brilho intenso e SUPER LUSTRO.



POLIDORES lincoln pro detail fast

Boina Dupla Face Corte Pesado ou 
Boina Fio Pirulito Corte Pesado 

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte pesado, 
usada com polidor de alta abrasão promove corte rápido 
e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou riscos mais 
pesados, com muita facilidade, alta durabilidade.

Polidor Hi Cut FAST
 Produto à base de água, de alta performance, desenvolvido para 
corte com refino em qualquer tipo de tinta ou verniz.
Fabricado com abrasivos micronizados e emulsão especial.
Devido sua alta tecnologia de formulação promove alto rendimento e 
rapidez no processo.
SuasSuas principais características são: Quando aplicado com boina de lã 
ou espuma agressiva promove corte eficiente em lixamento de grão 

1.200 e riscos da mesma grandeza, com o diferencial de promover menos marcas de 
boina deixando a peça mais limpa e, na maioria das vezes, eliminando a fase do 
refino (polimento). Remove pequenas marcas, arranhões e granulados (casca de 
laranja), produz brilho limpo com baixo mascaramento facilitando a visualização do 
operador durante a remoção dos riscos. Não contém cera ou silicone. 
Produto de alta lubrificação, corte rápido, limpo e pouca soltura de pó.
NãoNão mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente 
com água ou pano úmido.

 Usado com a boina de lã de corte pesado, normal, espuma agressiva ou média, 
tem a função de corte promovendo o refino na maioria dos casos. No caso de 
peças repintadas remove marcas de lixas 1.200 grits ou arranhões da mesma 
grandeza, tanto no uso com politrizes rotativas como com roto orbitais.
Para facilitar o polimento refine o lixamento 1.200 com uma lixa 2.000 grits e não 
haverá a necessidade do refinamento com várias lixas.Pode ser usado no Polimento 
Técnico de Repintura, Estética Comercial e principalmente  Detail.
Boinas combinadas com esse produto:

Indicação:

- Boina Dupla Face Corte pesado ou Boinas Fio Pirulito Corte Pesado
- Boina Dupla Face ou Polifácil fio Branca
- Boina Polifácil Ninja corte pesado
- Boina SV 5,5” ou 6” corte pesado e/ou corte 
- Boina SV 5,5” ou 6” espuma Laranja



POLIDORES lincoln pro detail fast

Boina Dupla Face Espuma Laranja 6”
Essa espuma tem como característica o poder de corte leve com 
ótimo refino. Remove os problemas como riscos moderados e 

marcas de boinas de corte. Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se da 
presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na 
politriz rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA 
FACE estará pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de 
vibrações.

Boina Polifácil Ninja Corte Pesado/ Corte

Boina SV Corte Pesado/ Corte 6” e 5,5” 
 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ ROTO ORBITAL 
para fase de corte pesado/corte com polidores de 
alta abrasão. Boina SV 5,5” indicada uso em POLITRIZ 
ROTATIVA para fase de corte pesado/corte com 
polidores de alta e média abrasão.

Boina Super Velcro Laranja 5,5” ou 6”
 Fase de corte médio/leve, indicado uso com polidores de alta e 
média abrasão.

 Para polimento face única de pelo com interface 
amortecedora de espuma FASE DE CORTE PESADO, 
usar com polidores de ALTA ABRASÃO para remoção.

Boina Dupla Face ou Polifácil Fio Branca
 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte 
pesado, usada com polidor de alta abrasão 
promove corte rápido e remoção de marcas de lixa 
1.200 e/ou riscos mais pesados, com muita 
facilidade,alta durabilidade.



POLIDORES lincoln pro detail fast

Boina Dupla Face Amarela/ Polifacil Amarela
 Fio desenvolvido especialmente para o polimento 
na fase do refino (pré lustro). SUA PRINCIPAL 
CARACTERISTICA É REMOVER IMPERFEIÇÕES DEIXANDO 
O MÍNIMO DE MARCAS.

Polidor Hi Gloss FAST
Produto à base de água, alta performance, desenvolvido para refino 
(polimento) e lustro em qualquer tipo de tinta ou verniz.
Fabricado com abrasivos micronizados e emulsão especial.
Devido sua alta tecnologia de formulação promove alto rendimento e 
rapidez no processo.
Suas principais características são:
Ótimo acabamento, alta lubrificação, trabalho rápido, limpo e pouca

soltura de pó.
Quando Quando aplicado com boina de lã ou espuma médio corte, promove corte leve 
com refino eficiente em pinturas com marcas de polimento pesado ou marcas leves. 
Quando aplicado com boina de espuma de refino ou lustro promove um ótimo 
acabamento a depender da dureza da pintura. É muito importante o manejo das 
boinas com as devidas trocas conforme a agressividade da boina e a dureza da 
pintura.
Não contém cera ou silicone. 
Não mancha borrachas ou paNão mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente 
com água ou pano úmido.

Para Refino, usar com a boina de lã corte leve, espuma média ou leve a depender 
da dureza da pintura. 
Para Lustro, usar boina de espuma média ou macia a depender da dureza da 
pintura.
Usar tanto com politrizes rotativas como com roto orbitais.
Pode ser usado no Polimento Técnico de Repintura, Estética Comercial e 
principalmente Detail.

Boinas combinadas com esse produto:

Indicação:

- Boina Dupla Face ou Polifácil Amarela fio macio
- Boina Polifácil Ninja Corte
- Boina SV 5,5” ou 6” Corte e/ou Corte Leve 
- Boina SV 5,5” ou 6” Espuma Azul



Boina Polifácil Ninja Corte

POLIDORES lincoln pro detail fast

Boina Super Velcro Laranja 5,5” ou 6”
 Fase de corte médio/leve, indicado uso com polidores de alta e 
média abrasão.

 Boina para polimento face única com interface amortecedora 
de espuma FASE DE CORTE MÉDIO, usar com polidores de ALTA 
OU MÉDIA ABRASÃO para remoção de marcas de lixamento, 
casca de laranja acentuada e riscos pesados, médios e leves 
sem promover acentuadas marcas de boina (teia de aranha).

Boina Super Velcro Corte/ Corte Leve 
5,5” ou 6”

 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ ROTO 
ORBITAL para fase de corte com polidores de alta e 

abrasão. Boina SV 5,5” indicada uso em POLITRIZ ROTATIVA para fase de corte com 
polidores de alta e média abrasão.

da presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na 
politriz rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA 
FACE estará pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de 
vibrações. Boina de Espuma Azul tem como característica o poder de refino/lustro 
com ótimo acabamento. Remove os problemas como marcas leves de pano, marcas 
de boinas da etapa de corte e hologramas em pinturas macias e de refino e 
hologramas em pinturas durahologramas em pinturas duras.. Boina de Espuma Laranja tem como característica o
poder de corte leve com ótimo refino. Remove os problemas como riscos moderados 
e marcas de boinas de corte. 

Boina Super Velcro Azul 5,5” ou 6”
 Boina SV espuma azul (densidade média) quando usada com 
polidores de baixa/média abrasão promove brilho intenso e 
remoção de riscos leves.

Boina Dupla Face Espuma Azul ou 
Laranja 6”

 Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se 
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Boina Dupla Face Corte Pesado ou 
Boina Fio Pirulito Corte Pesado 

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte pesado, 
usada com polidor de alta abrasão promove corte rápido 
e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou riscos mais 
pesados, com muita facilidade, alta durabilidade.

Polidor Hi Cut POWER
 Produto à base de água, de alta performance, desenvolvido para 
corte pesado em pinturas duras. Fabricado com abrasivos selecionados 
e óleos especiais. Suas principais características são: Quando aplicado 
com boina de lã ou espuma agressiva promove um corte eficaz em 
lixamento de grão 1.200 e riscos da mesma grandeza, obtendo um 
corte rápido. Não contém cera ou silicone. Produto de alta lubrificação. 
Permite o tempo necessário para um trabalho seguro e perfeito. Não 

mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com 
água ou pano úmido.

 Usado com a boina de lã de corte pesado, normal ou espuma agressiva, tem a 
função de corte. No caso de peças repintadas remove marcas de lixas 1.200 grits 
ou arranhões da mesma grandeza, tanto no uso com politrizes rotativas como com 
roto orbitais.
 Para facilitar o polimento refine o lixamento 1.200 com uma lixa 2.000 grits e não 
haverá a necessidade do refinamento com várias lixas. Pode ser usado no Polimento 
Técnico de Repintura, Estética Comercial e no Detail.
Boinas combinadas com esse produto:

Indicação:

- Boina Dupla Face Corte pesado ou Boinas Fio Pirulito Corte Pesado
- Boina Dupla Face ou Polifácil fio Branca
- Boina Polifácil Ninja corte pesado
- Boina SV 5,5” ou 6” corte pesado e/ou corte 
- Boina SV 5,5” ou 6” espuma Laranja

Boina Dupla Face ou Polifácil Fio Branca
 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte 
pesado, usada com polidor de alta abrasão 
promove corte rápido e remoção de marcas de lixa 
1.200 e/ou riscos mais pesados, com muita 
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Boina Polifácil Ninja Corte Pesado/ Corte

Boina SV Corte Pesado/ Corte 6” e 5,5” 
 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ ROTO ORBITAL 
para fase de corte pesado/corte com polidores de 
alta abrasão. Boina SV 5,5” indicada uso em POLITRIZ 
ROTATIVA para fase de corte pesado/corte com 
polidores de alta e média abrasão.

Boina Super Velcro Laranja 5,5” ou 6”
 Fase de corte médio/leve, indicado uso com polidores de alta e 
média abrasão.

facilidade, alta durabilidade.

 Para polimento face única de pelo com interface 
amortecedora de espuma FASE DE CORTE PESADO, 
usar com polidores de ALTA ABRASÃO para remoção.

Boina Dupla Face Espuma Laranja 6”
Essa espuma tem como característica o poder de corte leve com 
ótimo refino. Remove os problemas como riscos moderados e 

marcas de boinas de corte. Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se da 
presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na 
politriz rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA 
FACE estará pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de 
vibrações.
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Polidor Hi Cut +
HI CUT + POLIDOR DE CORTE COM REFINO
 Produto à base de água, de alta performance, desenvolvido para 
corte com refino em qualquer tipo de tinta ou verniz. Fabricado com 
abrasivos micronizados e óleos especiais. Suas principais características 
são:
QuandoQuando aplicado com boina de lã ou espuma agressiva promove 
corte eficiente em lixamento de grão 1.200 e riscos da mesma grandeza, 

com o diferencial de promover menos marcas de boina deixando a peça mais limpa 
e, na maioria das vezes, eliminando a fase do refino (polimento). Remove pequenas 
marcas, arranhões e granulados (casca de laranja), produz brilho limpo com baixo 
mascaramento facilitando a visualização do operador durante a remoção dos 
riscos. Não contém cera ou silicone.
 Produto de alta lubrificação. Permite o tempo necessário para um trabalho seguro 
e perfeito.

Usado com a boina de lã de corte, normal, espuma agressiva ou média, tem a 
função de corte promovendo o refino na maioria dos casos. No caso de peças 
repintadas remove marcas de lixas 1.200 grits ou arranhões da mesma grandeza, 
tanto no uso com politrizes rotativas como com roto orbitais.
 Para facilitar o polimento refine o lixamento 1.200 com uma lixa 2.000 grits e não 
haverá a necessidade do refinamento com várias lixas.
  Pode ser usado no Polimento Técnico de Repintura, Estética Comercial e 
principalmente Detail.

Boina Dupla Face Corte Pesado ou 
Boina Fio Pirulito Corte Pesado 

 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte pesado, 
usada com polidor de alta abrasão promove corte rápido 
e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou riscos mais 
pesados, com muita facilidade, alta durabilidade.

Boinas combinadas com esse produto:

Indicação:

- Boina Dupla Face Corte pesado ou Boina Fio Pirulito Corte Pesado 
- Boina Dupla Face ou Polifácil fio Branca
- Boina Polifácil Ninja corte pesado
- Boina SV 5,5” ou 6” corte pesado e/ou corte 
- Boina SV 5,5” ou 6” espuma Laranja



Boina Dupla Face Espuma Laranja 6”
Essa espuma tem como característica o poder de corte leve com 
ótimo refino. Remove os problemas como riscos moderados e 

marcas de boinas de corte. Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se da 
presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na 
politriz rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA 
FACE estará pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de 
vibrações.

POLIDORES lincoln pro detail

Boina Polifácil Ninja Corte Pesado/ Corte

Boina SV Corte Pesado/ Corte 6” e 5,5” 

 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ ROTO ORBITAL 
para fase de corte pesado/corte com polidores de 
alta abrasão. Boina SV 5,5” indicada uso em POLITRIZ 
ROTATIVA para fase de corte pesado/corte com 
polidores de alta e média abrasão.

Boina Super Velcro Laranja 5,5” ou 6”
 Fase de corte médio/leve, indicado uso com polidores de alta e 
média abrasão.

 Para polimento face única de pelo com interface 
amortecedora de espuma FASE DE CORTE PESADO, 
usar com polidores de ALTA ABRASÃO para remoção.

Boina Dupla Face ou Polifácil Fio Branca
 Boina de fio 4 cabos Indicada para fase de corte 
pesado, usada com polidor de alta abrasão promove 
corte rápido e remoção de marcas de lixa 1.200 e/ou 
riscos mais pesados, com muita facilidade, alta 
durabilidade.



POLIDORES lincoln pro detail

Polidor Hi Gloss + 
HI GLOSS + POLIDOR PARA REFINO E PRÉ LUSTRO  
 Produto à base de água, de alta performance desenvolvido para 
refino e pré lustro em qualquer tipo de tinta ou verniz.
  Suas principais características são: Quando aplicado com boina de 
lã média (SV Normal Lincoln), espuma de média agressividade promove 
polimento refinado e com boina de lã macia (SV Micro Fibra Lincoln) ou 
espuma macia promove pré lustro facilitando e muito a fase de lustro ou 

super lustro.
 Com as boinas mais agressivas remove riscos moderados ou marcas de lixa no nível 
de grandeza de 1.500 grits. Não contém cera ou silicone.
 Produto de alta lubrificação. Permite o tempo necessário para um trabalho seguro 
e perfeito. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos 
facilmente com água ou pano úmido.

 Usado com a boina de lã de média agressividade (SV NORMAL), boina de lã 
macia (SV CORTE LEVE) ou boinas de espuma de média agressividade ou espuma 
macia.
 Remove marcas de boina deixadas pelas etapas anteriores e marcas leves de 
panos de lavagem. Pode ser usado no Polimento Técnico de Repintura, Estética 
Comercial ou Detail.
Boinas combinadas com esse produto:

Indicação:

- Boina Dupla Face ou Polifácil Amarela fio macio
- Boina Polifácil Ninja Corte
- Boina SV 5,5” ou 6” Corte e/ou Corte Leve 
- Boina SV 5,5” ou 6” Espuma Azul

Boina Dupla Face Amarela/ Polifacil Amarela
 Fio desenvolvido especialmente para o polimento 
na fase do refino (pré lustro). SUA PRINCIPAL 
CARACTERISTICA É REMOVER IMPERFEIÇÕES DEIXANDO 
O MÍNIMO DE MARCAS.



Boina Dupla Face Espuma Azul 6”

Essa espuma tem como característica o poder de corte leve com 
ótimo refino. Remove os problemas como riscos moderados e 

marcas de boinas de corte. Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se da 
presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na 
politriz rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA 
FACE estará pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de 
vibrações.

POLIDORES lincoln pro detail
Boina Polifácil Ninja Corte

 Boina para polimento face única com interface amortecedora 
de espuma FASE DE CORTE MÉDIO, usar com polidores de ALTA 
OU MÉDIA ABRASÃO para remoção de marcas de lixamento, 
casca de laranja acentuada e riscos pesados, médios e leves 
sem promover acentuadas marcas de boina (teia de aranha).

Boina Super Velcro Corte/ Corte Leve 
5,5” ou 6”

 Boina SV 6” indicada uso em POLITRIZ ROTO 
ORBITAL para fase de corte com polidores de alta e 

abrasão. Boina SV 5,5” indicada uso em POLITRIZ ROTATIVA para fase de corte com 
polidores de alta e média abrasão.

Boina Super Azul 5,5” ou 6”
 Boina SV espuma azul (densidade média) quando usada com 
polidores de baixa/média abrasão promove brilho intenso e 
remoção de riscos leves.



POLIDORES lincoln pro detail

Boina Dupla Face ou Polifácil Espuma

Lustrador Hi Finishing +

HI FINISHING + LUSTRADOR
 Produto à base de água, de alta performance, desenvolvido para 
lustro e acabamento final em qualquer tipo de tinta ou verniz. Suas 
principais características são:
QuandoQuando aplicado com boina de espuma macia ou super macia 
promove lustro e acabamento final em uma só etapa, dispensando o 
uso de qualquer intensificador de brilho de uso manual. Remove 

pequenas marcas, produz brilho intenso, transparência e profundidade. Não contém 
cera ou silicone.
 Produto de alta lubrificação, permite o tempo necessário para um trabalho seguro 
e perfeito.
 Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente 
com água ou pano úmido.

 Boina desenvolvida para serviços de acabamento, 
espuma macia e lisa. Quando usada com compostos 
de lustro promove brilho intenso e remoção de riscos 
leves.

Boina Super Velcro Preta e/ou Azul 5,5” 
ou 6”

 Boina SV espuma azul (densidade média) quando 
usada com polidores de baixa abrasão promove 
brilho intenso e remoção de riscos leves. Boina SV 
espuma preta (densidade macia) quando usada com 
polidores de baixa abrasão promove brilho intenso e 
SUPER LUSTRO.

Boinas combinadas com esse produto:

Indicação:

- Boina Dupla Face ou Polifácil Espuma 
- Boina SV Espuma preta 5” ou 6”

 Usado com a boina de espuma macia ou super macia tem a função de lustro e 
acabamento final. Remove marcas de boina deixadas pelas etapas anteriores e 
marcas leves de panos de lavagem.
 Pode ser usado no Polimento Técnico de Repintura, Estética Comercial ou Detail.
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Boina Dupla Face Espuma Azul 6”

Essa espuma tem como característica o poder de corte leve com 
ótimo refino. Remove os problemas como riscos moderados e 

marcas de boinas de corte. Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se da 
presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na 
politriz rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA 
FACE estará pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de 
vibrações.

Polidor Hi Shine

HI SHINE – LUSTRADOR PROTEÇÃO
Super Finish - Sealant - Brazilian Yellow Carnauba Wax Nº 1
 Lustrador de alta performance, contém Selante Sintético e Cera de 
Carnaúba tipo 1 brasileira em um só produto, alta resistência de filme.
Show Car – Brilho limpo, profundo, molhado e quente - Altos reflexos sem 
névoa - Toque sedoso e liso.

Efeito Lente de Aumento
 •Tomando-se como base uma superfície já lustrada e descontaminada com 
IPASOL, mede-se o brilho inicial com o Gloss Meter (medidor de brilho).
 •Aplica-se o Hi Shine e após a sua remoção e esfriamento da pintura faz-se uma 
nova medição. O resultado é que o Brilho do filme formado sobre a mesma superfície 
lustrada com o Hi Shine se mantém ou aumenta a intensidade.
  Esse é o Efeito Lente, pois na maioria das vezes o brilho cai com a aplicação de 
qualquer protetivo sobre uma superfície com um lustro real e descontaminada com 
solução de IPA.
 Ótima performance quando aplicado após o uso de clay bar no Enceramento 
Técnico. Pode ser usado em qualquer tipo de tinta ou verniz automotivo ou náutico.
 Facilidade e eficácia na aplicação com resultados imediatos, proteção rápida e 
duradoura.
AplicaçãoAplicação com máquinas politrizes e remoção fácil com pano de microfibra 
manualmente. Durabilidade da proteção de até 24 lavagens com shampoo neutro 
ou seis meses.
 Produto de alta lubrificação, permite o tempo necessário para um trabalho seguro 
e perfeito.
 Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente 
com água ou pano úmido.
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Aplicação com politriz rotativa ou roto orbital com boinas de espuma corte leve ou 
refino/lustro, escolher a boina conforme da dureza da pintura.
Cura inicial rápida após o esfriamento da peça lustrada, aguardar 2 horas (para 
tomar chuva).
Cura total em 72 horas (para lavagem). 
EmEm caso de riscos leves no filme de proteção o Hi Shine aceita nova aplicação com 
máquina voltando imediatamente a performance da aplicação original.
Alto rendimento, aplicar de 3 a 4 gotas por peça, após a boina estar mais 
carregada com o produto repor com algumas gotas conforme a necessidade.  

Indicação:

Boina Super Velcro Laranja, 
Azul e/ou Preta 5,5” ou 6”

 Boina SV Laranja usada na fase de 
corte médio/leve, indicado uso com 

polidores de alta e média abrasão.  Boina SV espuma azul (densidade média) 
quando usada com polidores de baixa abrasão promove brilho intenso e remoção 
de riscos leves. Boina SV espuma preta (densidade macia) quando usada com 
polidores de baixa abrasão promove brilho intenso e SUPER LUSTRO.

Boinas combinadas com esse produto:

-Boina Super Velcro Espuma Laranja, Azul e/ou Preta 5” ou 6”

Usado com a boina de espuma tem a função de lustro e acabamento final. Remove 
marcas de boina deixadas pelas etapas anteriores e marcas leves de panos de 
lavagem.
Pode ser usado no Polimento Técnico, Estética Comercial ou Detail como a última 
etapa de proteção.
  A superfície deve estar limpa, descontaminada, fria e seca. Use com máquina 
politriz rotativa ou roto orbital. Os movimentos devem ser curtos e lentos até a total 
remoção das imperfeições da superfície. Finalize o processo com pano de microfibra 
macio. Aguarde a superfície esfriar antes da remoção. Esfregar a superfície ainda 
quente promove marcas. Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície 
quente para evitar problemas com manchas. Qualquer excesso pode ser removido 
facilmente com pano de microfibra.
  Não usar o produto com pulverização de água. Não diluir com água ou qualquer 
outro solvente, poderão ocorrer manchas e dificuldades na remoção. Rotação 
indicada para a Politriz Rotativa, entre: 1.000 à 1.600 RPM. Rotação indicada para 
a Roto Orbital, entre: velocidade: 3 - 4200 OPM à velocidade: 6 - 7200 OPM.
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da presença do ADAPTADOR que deve estar acoplado na politriz. A FALTA PODERÁ 
CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS A BOINA. Após a colocação do ADAPTADOR na politriz 
rosqueie a DUPLA FACE ESPUMA até o fim. A partir deste momento a DUPLA FACE estará 
pronta para um polimento suave, rápido, eficiente e sem a presença de vibrações. Boina 
de Espuma Azul tem como característica o poder de refino/lustro com ótimo acabamento. 
Remove os problemas como marcas leves de pano, marcas de boinas da etapa de corte 
e hologramas em pinturas macias e de refino e hologramas em pinturas duras.. Boina de 
EspumaEspuma Laranja tem como característica o poder de corte leve com ótimo refino. Remove 
os problemas como riscos moderados e marcas de boinas de corte. 

Boina Dupla Face Espuma Azul ou 
Laranja 6”

 Antes de usar sua DUPLA FACE ESPUMA certifique-se 



limpadores

LS18 Detail Wash - Lavador Automotivo Concentrado
 O LS18 Detail Wash Lincoln associa excelente poder de limpeza com máxima 
segurança. Limpa sem manchar ou danificar a pintura. Associa alta lubrificação com 
alto poder de formação de espuma. A remoção da sujeira se torna fácil, sem riscar 
e sem deixar a pintura opaca. É super concentrado e pode ser aplicado em todos 
os tipos de pintura.
ModoModo de usar: Dilua o produto conforme as instruções e aplique na superfície com 
uma luva de microfibra ou uma esponja ou ainda com a máquina de espuma. 
Remova com água e seque. Para melhores resultados, finalize com um pano de 
microfibra.
- Máquina de espuma: de 1:15 até 1:20.
- Manual: até 1:400.

APC LL1 Limpador Multiuso - All Purpose Cleaner 
 Limpador Multiuso para interior e exterior, motor e caixa de rodas. O APC LL1 é um

DISPONIBILIZAMOS TAMANHOS DE: 500 ml, 1 litro, 2 litros e 3,6 litros

DISPONIBILIZAMOS TAMANHOS DE: 500 ml, 1 litro, 2 litros e 3,6 litros



limpadores
limpador multiuso de alta performance, elaborado para limpar profundamente 
sujeiras orgânicas e inorgânicas, com o mínimo esforço e com a segurança de que 
não reagirá nem manchará pinturas, metais, plásticos, borrachas ou couros. O que 
quer dizer APC? Traduzido do Inglês: All: tudo – Purpose: propósito – Cleaner: 
limpeza Ou seja, a ideia é que com um único produto façamos a limpeza tanto de 
interior , exterior , motor , caixa de rodas, etc.
  A Lincoln trouxe isso para você, de verdade. Com uma combinação de tensoativos 
de alta tecnologia, o produto pode ser usado tanto na parte interna quanto na 
externa do veículo e oferece segurança para a limpeza de estofados, painéis, 
couros, borrachas ou carpetes como também para a limpeza de motor, caixa de 
rodas, latarias ou chassis, apenas ajustando as diluições recomendadas. Para sua 
proteção usar EPI’s: luvas e óculos de proteção.
ModoModo de usar: Dilua o produto conforme recomendação e pulverize sobre a 
superfície a ser limpa. Como o auxílio de um pincel, escova de cerdas macias ou 
espuma, esfregue com movimentos circulares até o desaparecimento da sujeira.
 Remova o excesso com um pano úmido e finalize com uma microfibra.
- Superfície incrustada: 1:1 ou puro para casos pontuais.
- Sujeira pesada: 1:10.
- Manutenção, limpeza de couros e painéis: 1:20.
- E- Estofados, carpetes, tecidos e limpeza leve: até 1: 50.

 O Sofá Wash Lincoln possui sistema de controle de espuma 
que garante limpeza eficiente e praticidade na remoção sem 
alterar ou danificar os tecidos.  É indicado para limpeza de 
estofados em geral, automotivos e residenciais, carpetes e 
tapetes.
ModoModo de usar: Manual: dilua o produto conforme a 
recomendação e pulverize sobre a superfície a ser limpa. Com o 
auxílio de uma escova de cerdas macias esfregue até o 
desaparecimento da sujeira. Retire o excesso com um pano 
úmido e finalize com um pano seco. 

Máquina extratora: dilua o produto conforme a recomendação e pulverize sobre a 
superfície a ser limpa. Com o auxílio de uma escova de cerdas macias esfregue até o 
desaparecimento da sujeira. Retire com a máquina extratora e aguarde a secagem. 
Diluição: manual: até 1:20.
Máquina extratora: até 1:10.

Pro Express Sofá Wash - Limpador Multiuso



limpadores

LL9 Lava a Seco - Produto concentrado - Limpador de uso geral

 O LL9 Lava a Seco Lincoln foi elaborado para limpeza sem o uso de água, que 
não risca e não agride a pintura. Além da eficiência na limpeza, sua tecnologia 
proporciona brilho, toque sedoso e aspecto de carro encerado.
Modo de usar: Agite antes de usar. Faça a diluição de uma parte do produto para 
10 partes de água misture bem. Aplique em pequenas partes para que o produto 
não seque na peça. 
Comece pelas partes superiores do veículo. Não use força ao realizar os movimentos. 
PPulverize o produto diretamente na peça ou em um pano fazendo com que toda a 
superfície fique umedecida. Sem o uso de força, deslize o pano em movimentos 
horizontais ou verticais. 
Com um segundo pano limpo e seco, repita os movimentos, sem usar força, para que 
a sujeira saia junto com o excesso de produto. Finalize com um pano de microfibra 
para acentuar o brilho.

LL5 Limpa Couro - Pronto uso
O LL5 Limpa Couro é um produto desenvolvido para limpar superfícies de couro  

DISPONIBILIZAMOS TAMANHOS DE: 500 ml, 1 litro e 3,6 litros

DISPONIBILIZAMOS TAMANHOS DE: 500 ml e 3,6 litros



limpadores
sem agredir ou alterar o aspecto original. 
Modo de usar: Para limpezas pesadas, usar o produto puro borrifando sobre a 
superfície e esfregando com uma escova de cerdas macias até a sujeira se soltar. 
Remova o excesso com um pano úmido e seque com uma toalha de microfibras.  Para 
limpezas leves ou manutenção, o produto pode ser diluído até 1:1. 



ceras

 A LC10 Cera Líquida Lincoln proporciona brilho intenso, proteção e toque sedoso 
e aveludado. É fácil de aplicar e pode ser usada na superfície ainda molhada, sem 
necessidade de secar previamente.
Modo de usar: Certifique-se que a superfície esteja limpa antes da aplicação. 
Pode ser usada na superfície molhada. Pulverize sobre a superfície e seque com um 
pano limpo. Para melhores resultados, finalize com uma microfibra.
AdAdvertências: Não aplique o produto sob luz solar ou superfícies aquecidas, 
evitando assim manchas. Ao aplicar este produto, o ambiente deve ser ventilado.
 Mantenha em local fresco e arejado.

LC10 Cera Líquida Toque Liso

 LC11 Cera Protetora Premium

 A LC11 Cera Protetora Premium Lincoln foi desenvolvida com alta 
tecnologia e, mesmo sendo a base de água, possui alto teor de 
carnaúba amarela brasileira #1, que proporciona brilho profundo, 
ótimo cobertura e proteção. As matérias primas foram finamente 
escolhidas para facilitar a aplicação e remoção e garantir à 
repelência a água. Seu carro ficará protegido, com brilho impecável e 
aquele toque aveludado que as ceras Lincoln proporcionam.

Modo de usar: Agite bem antes de usar. Manual: aplique uma pequena 
quantidade na superfície limpa e seca em movimentos circulares com um aplicador 
de espuma. Aguarde a secagem e remova com um pano limpo e seco de microfibra.
 Com máquina orbital: Aplique uma pequena quantidade na superfície limpa e 
seca espalhando com a máquina orbital. Retire o excesso com um pano limpo e 
seco de microfibra.
AdAdvertências: Não aplique o produto sob luz solar ou superfícies aquecidas, 
evitando assim manchas. Ao aplicar este produto, o ambiente deve ser ventilado.
 Mantenha em local fresco e arejado.

DISPONIBILIZAMOS TAMANHOS DE: 500 ml e 3,6 litros



Modo de usar: Agite bem antes de usar. Manual: aplique uma pequena quantidade 
na superfície limpa e seca em movimentos circulares com um aplicador de espuma.
 Aguarde a secagem e remova com um pano limpo e seco de microfibra. Com 
máquina orbital: Aplique uma pequena quantidade na superfície limpa e seca 
espalhando com a máquina orbital. Retire o excesso com um pano limpo e seco de 
microfibra.
AdAdvertências: Não aplique o produto sob luz solar ou superfícies aquecidas, 
evitando assim manchas. Ao aplicar este produto, o ambiente deve ser ventilado. 
Mantenha em local fresco e arejado. 

Cera Carnaúba Premium
 Desenvolvida com a mais alta tecnologia brasileira a Lincoln 
apresenta a CERA CARNAÚBA PREMIUM. É um produto 
revolucionário que promove a máxima proteção e brilho das 
superfícies em todos os tipos de pintura, gerando um incrível 
resultado final, aprimorando drasticamente a apresentação e 
a imagem do veículo por muito mais tempo, pois possui uma 

durabilidade muito superior ás ceras convencionais. Sua formula conta com a mais 
pura cera de carnaúba amarela tipo 1 de origem brasileira e com diversos 
ingredientes naturais e de alto desempenho, cuidadosamente escolhidos para 
resultar num produto que aproveita o máximo da biodiversidade brasileira e da alta 
tecnologia em polimentos e acabamentos.
  Brilho limpo e profundo, altos reflexos, alta resistência e durabilidade, alta 
repelência a água, facilidade de aplicação e remoção são suas principais 
características.

ceras
LC11A Cera Limpadora Cremosa

 A LC11A Cera Limpadora Cremosa Lincoln de altíssima tecnologia, 
surpreende por associar limpeza, proteção, repelência a água e 
facilidade de aplicação e remoção. Sua formulação com cera de 
carnaúba amarela brasileira tipo 1 garante cobertura duradoura e brilho 
intenso. Seus abrasivos foram finamente tratados para remover pequenas 
imperfeições sem riscar ou danificar a pintura.



ceras

Speed Wax - Cera rápida

 A Speed Wax – Cera Rápida Lincoln foi desenvolvida para facilitar o processo de 
enceramento sem comprometer as características que uma cera de alta qualidade 
possui. Sua tecnologia permite agilidade na aplicação, facilidade de remoção sem 
manchar ou danificar partes plásticas e/ou borrachas. Pode ser usada sob o sol ou 
à sombra em qualquer tipo de pintura. Promove brilho profundo, toque liso e sedoso. 
ModoModo de usar: Agite bem antes de usar. Aplique uma pequena quantidade na 
superfície limpa, fria e seca em movimentos circulares com um aplicador de espuma. 
Aguarde a secagem e remova com um pano de microfibra limpo e seco. Pode ser 
aplicada com máquina politriz rotativa ou roto orbital e boinas de espuma.

DISPONIBILIZAMOS TAMANHOS DE: 500 ml e 3,6 litros



condicionadores
LH4 Verniz de Motor

 O LH4 Condicionador/Verniz de Motor é um produto elaborado para 
o cuidado e proteção de motores, chassis e caixas de roda em geral. 
Evita a oxidação de partes metálicas e o ressecamento de partes 
plásticas, deixa um brilho duradouro resistente a altas temperaturas.
Modo de usar: NUNCA APLIQUE O PRODUTO COM O MOTOR 
QUENTE OU LIGADO.

Não utilizar pulverizadores elétricos.
Após certificar-se de que o motor está desligado e frio, verifique se a superfície está 
limpa e seca.
Com o auxílio de um pulverizador resistente a solventes, aplique o produto até cobrir 
toda a superfície desejada, aguarde alguns minutos até a secagem. Se desejar um 
acabamento mais acetinado, finalize com uma microfibra limpa e seca. 
AdAdvertências: Não aplique o produto sob luz solar, superfícies aquecidas ou com 
o motor do carro ligado.

LC12 Condicionador de Couro
 O LC12 condicionador de Couro Lincoln, desenvolvido a base de 
lanolina, uma cera natural, obtida como subproduto da limpeza da lã 
dos carneiros, que tem altíssimas propriedades hidratantes, umectantes, 
emolientes e protetoras. É muito usada nas indústrias cosméticas devido 
as suas características exclusivas e por ser ecologicamente sustentável.
 A Lincoln potencializou todas as propriedades da lanolina ao 
associá-la com outras matérias primas de qualidade para que o couro

receba o tratamento necessário de hidratação e proteção por muito mais tempo.
Modo de usar: Agite bem antes de usar. Depois do couro bem limpo (sugestão: 
limpar com APC Lincoln diluído até 1:20) e seco, aplique uma pequena quantidade 
sobre toda a superfície a ser tratada com movimentos circulares. Aguarde a 
secagem. Finalize com um pano de microfibra limpo e seco.
AdAdvertências: Não aplique o produto sob luz solar ou superfícies aquecidas, 
evitando assim manchas. Ao aplicar este produto, o ambiente deve ser ventilado. 
Mantenha em local fresco e arejado. 



condicionadores
LC12 Condicionador de Couro

 O LC12 condicionador de Couro Lincoln, desenvolvido a base de 
lanolina, uma cera natural, obtida como subproduto da limpeza da lã 
dos carneiros, que tem altíssimas propriedades hidratantes, umectantes, 
emolientes e protetoras. É muito usada nas indústrias cosméticas devido 
as suas características exclusivas e por ser ecologicamente sustentável.
 A Lincoln potencializou todas as propriedades da lanolina ao 
associá-la com outras matérias primas de qualidade para que o couro

receba o tratamento necessário de hidratação e proteção por muito mais tempo.
Modo de usar: Agite bem antes de usar. Depois do couro bem limpo (sugestão: 
limpar com APC Lincoln diluído até 1:20) e seco, aplique uma pequena quantidade 
sobre toda a superfície a ser tratada com movimentos circulares. Aguarde a 
secagem. Finalize com um pano de microfibra limpo e seco.
AdAdvertências: Não aplique o produto sob luz solar ou superfícies aquecidas, 
evitando assim manchas. Ao aplicar este produto, o ambiente deve ser ventilado. 
Mantenha em local fresco e arejado. 

(sugestão: limpar com APC Lincoln diluído até 1:20) e seca, aplique uma pequena 
quantidade sobre toda a superfície a ser tratada espalhando homogeneamente 
com movimentos circulares. Finalize com um pano de microfibra limpo e seco.
Advertências: Não aplique o produto sob luz solar ou superfícies aquecidas, 
evitando assim manchas. Ao aplicar este produto, o ambiente deve ser ventilado. 
Mantenha em local fresco e arejado.

LC13 Condicionador de Painel
 O LC13 Condicionador de Painel Lincoln, além de condicionar, 
restaura e protege plásticos, borrachas e vinil. Pode ser usado tanto nas 
partes internas do veículo, quanto na externa.
 É um produto a base de água com cera de carnaúba amarela 
brasileira tipo 1, fácil de aplicar que garante proteção duradoura 
contra o tempo e fatores externos.
ModoModo de usar: Agite bem antes de usar. Depois da superfície limpa 
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