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LUXURY GLOSS

AUTHENTIC PREMIUM

EXTREME GLOSS BLACK

EXTREME GLOSS WHITE CLEANER

DARK & BLACK

WHITE CLEANER

LUXURY GLOSS
Cera tipo Quick Detail (aplicação rápida) que proporciona brilho, repelência e proteção. Revi-
taliza plásticos, borrachas e pode ser utilizada para a manutenção de veículos envelopados. 
Fórmula a base d’água com agradável flagrância de manga. 

AUTHENTIC PREMIUM
Uma obra de arte  em formato de cera. Produzida artesanalmente, contém quantidade elevada da  
carnaúba mais pura e cristalina (tipo 1) encontrada nas melhores safras. O melhor acabamento 
entre todas as ceras! 

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

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

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

WHITE CLEANER
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 
micro riscos superficiais no verniz. 

TIPO

LÍQUIDO 88 ESPELHADO 6 ATÉ 2 MESES ATÉ 25 CARROS 500ml

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

PASTA DURA 910 MOLHADO 8 ATÉ 2 MESES ATÉ 25 CARROS 200g. 1 ESPONJA, 1 ESCOVA E
1 ANEL DE BORRACHA

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

PASTA DURA 99 ESPELHADO 8 ATÉ 3 MESES ATÉ 40 CARROS 200g. 1 ESPONJA

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

PASTA DURA 99 ESPELHADO 8 ATÉ 3 MESES ATÉ 40 CARROS 200g. 1 ESPONJA

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

PASTA DURA 99 ESPELHADO 8 ATÉ 2 MESES ATÉ 70 CARROS 300g. 1 ESPONJA

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

SEMI PASTOSA 87 MOLHADO 8 ATÉ 2 MESES ATÉ 40 CARROS 350g. 1 ESPONJA

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

https://www.soft99brasil.com.br/luxurygloss
https://www.soft99brasil.com.br/authenticpremium
https://www.soft99brasil.com.br/extremegloss
https://www.soft99brasil.com.br/extremeglosswhite
https://www.soft99brasil.com.br/darkblackwax
https://www.soft99brasil.com.br/whitewax


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. Com a versão Black & Dark 
para tons escuros e a versão White Cleaner para 
tons claros, extrai o melhor resultado para cada 
tonalidade.

Indicada preferencialmente para tons escuros: 
Preto, chumbo, vermelho, azul,
verde, marrom e etc.
Acompanha esponja aplicadora.

BLACK & DARK

TIPO PASTA DURA

BRILHO 10

TIPO DE BRILHO ESPELHADO

REPELÊNCIA 8

PROTEÇÃO 8

RENDIMENTO ATÉ 70 CARROS

DURABILIDADE ATÉ 3 MESES

CONTEÚDO 300g.

Usar somente em tons claros: Branco, 
prata, bege, amarelo, etc.
Acompanha esponja aplicadora.

WHITE CLEANER

TIPO SEMI PASTOSA

BRILHO 10

TIPO DE BRILHO ESPELHADO

REPELÊNCIA 8

PROTEÇÃO 8

RENDIMENTO ATÉ 40 CARROS

DURABILIDADE ATÉ 3 MESES

CONTEÚDO 320g.

https://www.soft99brasil.com.br/thekingblack
https://www.soft99brasil.com.br/thekingwhite


FUSSO COAT BLACK - 12 meses de proteção*

FUSSO COAT LIGHT - 12 meses de proteção*

FUSSO COAT F7 - 7 meses de proteção*

FUSSO SPEED BARRIER - Spray de Manutenção

FUKUPIKÁ STRONG

HYDRO GLOSS

FUSSO COAT BLACK - 12 meses de proteção*
Super protetor de pintura automotiva, indicado para cores escuras. Super resistência contra 
micro riscos adquiridos em lavagens, sujeira, chuva ácida e produtos químicos. Também 
proporciona brilho intenso que realça a cor do veículo. 

FUSSO COAT LIGHT - 12 meses de proteção*
Super protetor de pintura automotiva, indicado para cores claras. Super resistência contra micro 
riscos adquiridos em lavagens, sujeira, chuva ácida e produtos químicos. Também proporciona 
brilho intenso que realça a cor do veículo. 

FUSSO COAT F7 - 7 meses de proteção*
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 super espelhado de longa duração.

FUSSO SPEED BARRIER - Spray de Manutenção
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. Proprie-
dades hidrofóbicas e anti-fuligem por até 180 dias. Brilho aprimorado. Proteção anti-risco 
devido à camada dura de Fluoropolímero. Para todas as cores de veículos.  

FUKUPIKÁ STRONG
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 a água e a sujeira.

HYDRO GLOSS
Cera a base d’água indicada para veículos vitrificados. Cria e restaura a camada ultra 
repelente à chuva e sujeiras em superfícies vitrificadas, com coating, selantes, proporcio-
nando brilho profundo. Também pode ser utilizada em veículos sem vitrificação.  

TIPO

LÍQUIDA 89 SUPER ESPELHADO 8 ATÉ 7 MESES ATÉ 3 À 4 CARROS 300ml 2 ESPONJAS

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

PASTA DURA 109 ESPELHADO 10 ATÉ 12 MESES ATÉ 40 CARROS 200g. 1 ESPONJA

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

PASTA DURA 109 ESPELHADO 10 ATÉ 12 MESES ATÉ 40 CARROS 200g. 1 ESPONJA

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

SEMI PASTOSA 97 ESPELHADO 7 ATÉ 2 MESES ATÉ 15 CARROS 150g. TOALHA DE
MICROFIBRA

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

LÍQUIDA 87 ESPELHADO 9 ATÉ 6 MESES ATÉ 10 CARROS 500ml

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

TIPO

LÍQUIDA 77 ESPELHADO 8 ATÉ 6 MESES ATÉ 7 CARROS 400ml

BRILHO TIPO DE BRILHO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIOPROTEÇÃOREPELÊNCIA

https://www.soft99brasil.com.br/fussoblack
https://www.soft99brasil.com.br/fussolight
https://www.soft99brasil.com.br/fussof7
https://www.soft99brasil.com.br/speedbarrier
https://www.soft99brasil.com.br/hydrogloss
https://www.soft99brasil.com.br/fukupikastrong


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 aumentando a durabilidade do Glaco já aplicado.

GLACO WASHER

REPELÊNCIA
8 ATÉ 12 MESES ATÉ 17 PARA BRISAS 70ml FELTRO APLICADOR

DURABILIDADE RENDIMENTO ACESSÓRIOCONTEÚDO

Nano película repelente para retrovisores e câmeras de ré. Forma uma camada de micro pontículas 
nanotecnológicas que não deixa a água e a sujeira aderir na superfície. Spray de fácil aplicação. 
Durabilidade de até 60 dias. 

GLACO ZERO

REPELÊNCIA
10 ATÉ 2 MESES ATÉ 10 RETROVISORES 40ml

DURABILIDADE RENDIMENTO ACESSÓRIOCONTEÚDO

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

GLACO BLAVE

REPELÊNCIA
9 ATÉ 2 MESES ATÉ 120 VISEIRAS 70ml FELTRO APLICADOR + TOALHA DE MICROFIBRA

DURABILIDADE RENDIMENTO ACESSÓRIOCONTEÚDO

Cristalizador de vidros. Possui feltro aplicador embutido que facilita a aplicação. Remove man-
chas super�ciais de chuva ácida nos vidros se aplicado com pressão.

GLACO

REPELÊNCIA
8 ATÉ 2 MESES ATÉ 18 PARA BRISAS 75ml FELTRO APLICADOR

DURABILIDADE RENDIMENTO ACESSÓRIOCONTEÚDO

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

GLACO BIG

REPELÊNCIA
9 ATÉ 2 MESES ATÉ 30 PARA BRISAS 120ml FELTRO APLICADOR

DURABILIDADE RENDIMENTO ACESSÓRIOCONTEÚDO

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 super�ciais de chuva ácida nos vidros se 
aplicado com pressão.

ULTRA GLACO FUSSO (ALTA DURABILIDADE)

REPELÊNCIA
8 ATÉ 12 MESES ATÉ 17 PARA BRISAS 70ml FELTRO APLICADOR

DURABILIDADE RENDIMENTO ACESSÓRIOCONTEÚDO

https://www.soft99brasil.com.br/glacowasher
https://www.soft99brasil.com.br/glacozero
https://www.soft99brasil.com.br/glacoblave
https://www.soft99brasil.com.br/glaco75
https://www.soft99brasil.com.br/glacobig
https://www.soft99brasil.com.br/glacoultra


• A tecnologia avançada deste produto permite que você ensaboe todo o 
seu veículo para depois enxaguá-lo, sem se preocupar que a espuma 
seque e cause manchas ou com que a sujeira grude novamente. 

• Elimina a necessidade da lavagem por partes.

• Economia de 11% de água e 20% no tempo gasto se comparado a um 
shampoo normal. 

• Refrescante fragrância  de hortelã.

Espuma CremosaPermite Diluição 1/50

USABILIDADE PH CONTEÚDO

PARA TODAS AS CORES DE VEÍCULOS NEUTRO 1000 ml

SHAMPOO EXTRA GOLDSHAMPOO EXTRA GOLD
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 com-
pleta da vitrificação sem agredir o coating.

TIPO
LÍQUIDO 7 8 8 ATÉ 30 DIAS 10 À 14 CARROS 500ml 1 ESPONJA

BRILHO REPELÊNCIA PROTEÇÃO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIO

SHAMPOO DARK GLOSS (Cores Escuras)SHAMPOO DARK GLOSS (Cores Escuras)
Shampoo com cera desenvolvido com nanotecnologia para preencher (mascarar) micro 
riscos adquiridos em lavagens anteriores. Proporciona brilho espelhado tipo “Gloss” na 
pintura. Cria uma película protetora que repele a água e sujeira podendo durar até 30 dias.

TIPO
LÍQUIDO 7 8 7 ATÉ 30 DIAS 10 À 14 CARROS 700ml 1 ESPONJA + 1 TOALHA

BRILHO REPELÊNCIA PROTEÇÃO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIO

SHAMPOO WHITE GLOSS (Cores Claras)SHAMPOO WHITE GLOSS (Cores Claras)
Shampoo com cera desenvolvido com nanotecnologia para preencher (mascarar) micro 
riscos adquiridos em lavagens anteriores. Remove encardidos e amarelados proporcio-
nando brilho espelhado tipo “Gloss” na pintura. Cria uma película protetora que repele a 
água e sujeira podendo durar até 30 dias.

TIPO
LÍQUIDO 7 8 7 ATÉ 30 DIAS 10 À 14 CARROS 700ml 2 ESPONJAS

BRILHO REPELÊNCIA PROTEÇÃO DURABILIDADE RENDIMENTO CONTEÚDO ACESSÓRIO

https://www.soft99brasil.com.br/shampooneutrocreamy
https://www.soft99brasil.com.br/shampooextragold
https://www.soft99brasil.com.br/shampoodarkgloss
https://www.soft99brasil.com.br/shampoowhitegloss


PREMIUM MICRO CLOTH

COMPOSIÇÃO MEDIDA CONTEÚDO

POLIÉSTER E NYLON 50 X 30cm 1 UNIDADE

Microfibra ultra macia 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 liquido, 
facilitando o trabalho. Para limpeza interna (painel, multimídia, etc.) utilizá-la seca.

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 MEDIDA CONTEÚDO

100% RAYON JAPONÊS 32 X 22cm 1 UNIDADE

SUPER CLOTH - Microfibra de Alta Absorção
Toalha de microfibra de alta absorção de líquidos. Ideal para remoção de sujeira. Trama macia com grande 
poder de amortecimento evita riscos na superfície. Agiliza o tempo de secagem. Fibras 100 vezes mais finos 
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 MEDIDA CONTEÚDO

NYLON E POLIÉSTER 30 X 50cm 1 UNIDADE

MICRO CHEMA - Toalha de Secagem Antirrisco
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 micro riscos. Não endurece após a secagem.

COMPOSIÇÃO MEDIDA CONTEÚDO

NYLON E POLIURETANO 32 X 44cm 1 UNIDADE

NEW BODY TOWEL - Toalha 100% Algodão
Toalha macia, altamente resistente e super versátil, indicada para: absorção, lustro, enceramento, lavagem, 
secagem de vidros e limpeza. Fácil de dobrar, fácil de usar! Tamanho que se encaixa perfeitamente para você. 
Desenvolvida com fios de algodão longos e macios que proporcionam ótima absorção de líquidos, amorteci-
mento e evitam riscos durante o manuseio. Lavável e reutilizável.

COMPOSIÇÃO MEDIDA CONTEÚDO

100% ALGODÃO 45 X 45cm 1 UNIDADE

HYBRID CLOTH - Toalha de Lavagem Dupla Face
Toalha especial para lavagem de veículos. O lado azul super macio evita micro riscos 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.

COMPOSIÇÃO MEDIDA CONTEÚDO

LADO AZUL: 80% POLIÉSTER E 20% NYLON; LADO BRANCO: 100% NYLON 32 X 22cm 1 UNIDADE

BEAUTY CLOTH - Pele de Raposa

https://www.soft99brasil.com.br/premiummicrocloth
https://www.soft99brasil.com.br/beautycloth
https://www.soft99brasil.com.br/supercloth
https://www.soft99brasil.com.br/microchema
https://www.soft99brasil.com.br/newbodytowel
https://www.soft99brasil.com.br/hybridcloth


SMOOTH EGG CLAY BAR (Argila Descontaminante)
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, excrementos de pássaros, 
seiva, etc). Acompanha embalagem plástica protetora. Abrasividade suave.

STAIN REMOVAL (Removedor de Manchas D’água)
Creme de limpeza e remoção de manchas e marcas d’água em veículos vitrificados. Remove de forma 
suave as marcas de Water Spot, manchas d’água, sem danificar a pintura. Melhora a aderência dos 
produtos de manutenção deixando a superfície lisa e agradável ao toque. 

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

SEAT CLEANER (Limpa Tecido)
Micro mousse a base d’água que limpa, desodoriza e desinfeta tecidos. Suas micro bolhas e flavonóides 
promovem uma limpeza profunda, desinfetam e eliminam odores nos tecidos. Recomendado para: 
bancos automotivos, cadeirinhas de crianças, couros sintéticos, materiais plásticos e uso doméstico: 
sofás, cadeiras, carpete, calçados, etc...

IRON TERMINATOR (Descontaminante de Resíduos em Rodas)
Desenvolvido para limpar e eliminar partículas de ferro oxidado em rodas. Reage, alterando a cor quando 
em contato com o ferro o que ajuda a identificar facilmente os pontos de contaminação. Limpa a roda, 
restaurando o brilho.

WHEEL DUST BLOCKER (Impermeabilizante para Rodas)
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 (Tratamento Super Preto para Pneus)
Tratamento super preto 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. 

https://www.soft99brasil.com.br/smootheggclaybar
https://www.soft99brasil.com.br/stainremoval
https://www.soft99brasil.com.br/limpacouro
https://www.soft99brasil.com.br/newseatcleaner
https://www.soft99brasil.com.br/ironterminator
https://www.soft99brasil.com.br/wheeldustblocker
https://www.soft99brasil.com.br/blackmagic


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

ESPONJA AUTHENTIC PREMIUMESPONJA AUTHENTIC PREMIUM
Esponja com formato anatômico que permite um melhor encaixe na mão. 
Possui uma camada de espuma especial que gera economia na aplicação.

TIRE WAX (Esponja  Especial para Pneus)TIRE WAX (Esponja  Especial para Pneus)
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.

BLACK PIANO (Nano Polidor Manual)BLACK PIANO (Nano Polidor Manual)
Nano polidor manual para peças em Black Piano em painéis e colunas, além de lanternas, faróis e peças acríli-
cas transparentes ou pintadas. Acompanha 03 esponjas especiais.

FUKUPIKÁ GEL (Limpador e Revelador)FUKUPIKÁ GEL (Limpador e Revelador)
Super limpador 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.

ANTI EMBAÇANTE AEROSOLANTI EMBAÇANTE AEROSOL
Evita que os vidros embacem em dias frios ou chuvosos. Não deixa resíduos gordurosos que possam causar 
ofuscamento dos faróis e luzes em sentido oposto, proporcionando uma direção mais segura. Gera economia de 
combustível, pois diminui a necessidade de ar condicionado. A Durabilidade pode variar com as condições climá-
ticas, sendo necessária a reaplicação em dias frios ou chuvosos (produto de uso emergencial).

GLASS REFRESH (Descontaminante p/ Vidros)GLASS REFRESH (Descontaminante p/ Vidros)
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.

DURABILIDADE
ATÉ 1 ANO

RENDIMENTO
ATÉ 2 PARACHOQUES

CONTEÚDO
8ml

ACESSÓRIO
2 ESPONJAS APLICADORAS

TIPO CONTEÚDO ACESSÓRIOS

3 ESPONJAS ESPECIAIS80 mlCREME

TIPO
GEL

CONTEÚDO
500 ml

TIPO
MOUSSE

CONTEÚDO
180 ml

https://www.soft99brasil.com.br/nanohard
https://www.soft99brasil.com.br/blackpiano
https://www.soft99brasil.com.br/antiembacante
https://www.soft99brasil.com.br/glassrefresh
https://www.soft99brasil.com.br/fukupikagel
https://www.soft99brasil.com.br/tirewaxesponge
https://www.soft99brasil.com.br/authenticsponge


Proteção, brilho e repelência para pinturas automotivas. Camada vitrificante 
super brilhante com dureza 7H. Forte aderência ao verniz, mantém o revesti-
mento por até 3 anos*. Proteção contra raios UV e chuva ácida evitam a 
deterioração da pintura e partes plásticas. 

Produto de uso profissional. Procure um representante SOFT99 mais próximo para obter sua certificação.

TIPO NÍVEL DE BRILHO TIPO DE BRILHO NÍVEL DE REPELÊNCIA NÍVEL DE PROTEÇÃO DURABILIDADE

 LÍQUIDO 9 VITRIFICADO 10 7H ATÉ 3 ANOS*

 

Em altas temperaturas revestimentos 
comuns amolecem e a sujeira gruda, 
dificultando a lavagem.

Em altas temperaturas o  revestimento 
permanece duro e a sujeira não adere, 
facilitando a lavagem.

H-7 / 50ml

Rendimento:
De 1 a 2 carros

H-7 / 100ml

Rendimento:
De 2 a 3 carros

Rendimento:
De 4 a 6 carros

H-7 / 200ml

Acompanha acessórios de aplicação

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

Vitrificador H9 dupla camada de alta 
dureza que protege e preserva o 
verniz por até 5 anos*. Extremamente 
transparente com maravilhoso brilho 
vitrificado! Forma uma super camada 
repelente a sujeira, chuva e água.

Produto de uso profissional. Procure um representante SOFT99 mais próximo para obter sua certificação.

TIPO NÍVEL DE BRILHO TIPO DE BRILHO REPELÊNCIA PROTEÇÃO DURABILIDADE

 LÍQUIDO 9 VITRIFICADO 10 9H ATÉ 5 ANOS*

RENDIMENTO

2 A 3 CARROS

CONTEÚDO
+ 100ml (BASE COAT)
    100 ml (TOP COAT)

Acompanha acessórios de aplicação * Até 5 anos de proteção desde que sejam efetuadas as manutenções.

https://www.soft99brasil.com.br/vh7-50
https://www.soft99brasil.com.br/vh9


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, ao mesmo tempo que 
atua no corte já promove o brilho e também produz baixo nível de resíduos, reduzindo 
consideravelmente o tempo de limpeza. CONTEÚDO: 300ml

COMPOSTO N°1 CUTTING - SUPER CORTE

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. CONTEÚDO: 300ml

COMPOSTO N°2 POLISHING - MÉDIO CORTE

Elimina pequenas imperfeições e lustra rapidamente, removendo hologramas. É um 
produto muito fino e 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 capa-
cidade de remoção de pequenos riscos. CONTEÚDO: 300ml

COMPOSTO N°3 FINISHING - SUPER LUSTRO

• Preenche Riscos
• Proporciona Brilho
• Ultra Repelência

Peso Líquido 1Kg

Com este produto é possível polir um carro completo em 
poucos minutos. Proporciona corte leve, remoção de riscos 
superficiais, super repelência, brilho e proteção por até 3 
meses em uma só etapa. Super resistente a produtos quími-
cos, não sai com lavagens (Durabilidade média de 90 dias).

Polímero Polidor Rápido

1 Procedimento, 3 Resultados.

LINHA PROFISSIONAL

https://www.soft99brasil.com.br/prospecspeed
https://www.soft99brasil.com.br/composton1
https://www.soft99brasil.com.br/composton2
https://www.soft99brasil.com.br/composton3


VANTAGENS DO PROCESSO DE VITRIFICAÇÃO
É um processo que cria uma camada de proteção sílica com propriedades hidrofóbicas. A estrutura 
da superfície é semelhante ao vidro, por isso que chamamos de "vitrificação", gera alto nível de 
brilho, e reduz o risco de danos causados por elementos prejudiciais, como:

 
 •  Degradação de tinta causada por exposição a raios UVA e UVB
 •  Oxidação causada por umidade
 •  Corrosões causadas por produtos químicos
 •  Manchas causadas por contaminantes
 •  Excrementos de pássaros
 •  Seivas de árvore

Vitrificante H-7 (50ml)
Até 3 anos de proteção*

Todos os produtos SOFT99 são fabricados, produzidos e testados no 
Japão por SOFT99 CORPORATION, com sede em OSAKA. A Fábrica foi 
fundada em 1954 e é líder no mercado de Estética Automotiva, presente 
em mais de 30 países no mundo e reconhecida internacionalmente pela 
qualidade dos seus produtos.

contato@soft99brasil.com.br  |  www.soft99brasil.com.br

(43) 3324 - 7363  |  (43) 9 9623-8194

Vitrificante H-7 (100ml)
Até 3 anos de proteção*

Vitrificante H-7 (200ml)
Até 3 anos de proteção*

Vitrificante H-9 Dupla Camada
Até 5 anos de proteção*

Produtos de uso profissional. Procure um representante SOFT99 mais próximo para mais informações. 

https://www.soft99brasil.com.br

