
  
MANUTENÇÃO   RECOMENDADA :     
  

A  Adam’s  recomenda  manter  todas  as  superfícies  revestidas  de  cerâmica  com  a  Linha  Cerâmica  da                 
Adam’s  Premium.  O  cuidado  apropriado  do  seu  veículo  com  revestimento  de  cerâmica  irá  manter  a                 
integridade  da  cerâmica  e  garantir  que  as  propriedades  hidrofóbicas  continuem  presentes  por  muitos               
anos.   
  

Encontre  a  aba  “Cerâmica”  no  topo  da  nossa  página  AdamsPolishes.com  para  ter  acesso  a  linha                 
completa   de   produtos   para   manutenção   de   cerâmica.   
  

Boost   para   Cerâmica   /   Lavagem   Sem   Água   para   Cerâmica   /   Cera   Líquida   para   Cerâmica   
Lavagem   e   Revestimento   para   Cerâmica   
  

——————————————————   
  

KIT   PARA   REVESTIMENTO   DE   CERÂMICA   DE   GRAFENO   
  

O  Revestimento  para  Cerâmica  de  Grafeno  UV  da  Adam’s  é  um  produto  fácil  de  usar  e  pode  ser  visto  no                      
local  aplicado  usando  a  Lanterna  UV  da  Adam’s.  Esse  revestimento  é  apropriado  para  adicionar  efeitos                 
hidrofóbicos  extremos  e  duradouros  para  superfícies  pintadas  com  revestimento  transparente  e  de              
estágio  único,  superfícies  pintadas,  vidros,  acabamento  de  plástico,  policarbonato,  moldagem  de             
borracha,  e  rodas  com  um  único  fraco  -  nós  aumentamos  o  volume  do  frasco  para  60ml  para  acomodar  a                     
superfície   extra   usada.   
  

Com   a   inclusão   do   grafeno,   a   pintura   UV   da   Adam’s   e   o   Revestimento   Ceramico   para   rodas   evoluíram!   
Comparado  ao  Revestimento  de  Cerâmica  original,  a  variante  de  grafeno  teve  algumas  características               
aperfeiçoadas:   
  

Maior   nível   de   carga   de   resina:   o   nosso   borrifador   de   revestimento   mais   ativo   até   o   momento!   
Menos   chances   de   marcas   de   água:   menor   penetração   da   água,   
Menor  ângulo  para  deslizamento  da  água:  a  água  escorre  com  ângulos  menores  que  10-15°  de                 
inclinação   
Maior   ângulo   de   contato:   ângulos   em   média   de   110-115 °    para   gotículas   de   água,   
Maior   resistência   a   manchas:   insetos,   excrementos,   gotículas   de   água,   etc.   
Maior   resistência   a   arranhões   e   marcas:   o   grafeno   oferece   mais   resistência   a   tensão,   
Mais   fácil,   mais   eficiente,   mais   brilhante:   maior   tempo   de   abertura   e   menos   chances   de   erros   
Menos   odor:   maior   bem-estar   durante   a   aplicação    
————————————————   
KIT   PARA   REVESTIMENTO   DE   CERÂMICA   DE   GRAFENO   
Instruções   Instalação     
Para   mais   informações,   visite   
adamspolishes.com   
  

KIT   PARA   REVESTIMENTO   DE   CERÂMICA   DE   GRAFENO   
  

Parabéns  pela  aquisição  do   Revestimento  de  Cerâmica  de  Grafeno ™  da  Adam’s  Polishes.  Agradecemos               
imensamente  por  nos  escolher  e  estamos  ansiosos  para  que  comece  a  aplicar  o   Revestimento  de                 
Cerâmica  de  Grafeno ™  no  seu  veículo.  Se  você  tiver  alguma  dúvida  antes  de  começar,  entre  em  contato                   
conosco   pelo:   tips@adamspolishes.com   ou   ligue   para   866-965-0400.   
  

Antes  de  começar,  certifique-se  de  ler  todas  as  instruções.  Tomar  as  medidas  adequadas  para  revestir                 
seu  veículo  garantirá  um  brilho  duradouro  e  proteção  por  muitos  anos.  Além  disso,  certifique-se  de  estar                  
satisfeito  com  a  aparência  e/ou  acabamento  do  seu  veículo  antes  da  aplicação.  Se  sua  pintura  NÃO  for                   
corrigida  primeiramente  com  o  Adam's  Swirl  Killer  ou  outro  produto  de  ação  dupla,  ou  utilizado  a  máquina                   
orbital  para  polimento,  você  pode  ter  um  acabamento  defeituoso  por  anos  com  o  Revestimento  de                
Cerâmica  de  Grafeno™.  Se  você  pretende  aplicar  este  revestimento  em  todas  as superfícies  exteriores               

http://adamspolishes.com/


  
do  seu  veículo,  por  favor,  reserve  um  tempo  e  limpe  as  partes  plásticas,  limpe  e  passe  argila  em  seu                     
vidro  e  limpe  e  pula  suas  rodas  e  superfícies  de  metal.  Obrigado  novamente  e  aproveite  o  Revestimento                   
de   Cerâmica   de   Grafeno™    da   Adam’s.   
——————————————————   
01:   PREPARAÇÃO  
ITENS   NECESSÁRIOS   

240   ml   Preparador   de   Superfície   
2   Toalhas   Macias   

  
Observação:  antes  de  aplicar  o  Revestimento  de  Cerâmica  de  Grafeno™,  é  recomendável              
primeiramente  polir  as  superfícies  pintadas  de  seu  veículo,  limpar  as  áreas  de  vinil/plástico  e  limpar  e                  
argilar  os  vidros.  O  Revestimento  de  Cerâmica  de  Grafeno™  deve  ser  aplicado  para  um  acabamento                 
exterior   perfeito.   
1.  Para  remover  o  excesso  de  resíduos  de  polimento,  borrife  o  Preparador  de  Superfície  da  Adam's  nas                   
superfícies  externas  do  seu  veículo  e  limpe  usando  uma  toalha  de  microfibra  macia,  limpando  seção  por                  
seção.   
2.  Limpe  o  Preparador  de  Superfície  das  superfícies  externas  para  garantir  que  nenhum  excesso  de                 
Preparador   de   Superfície   seja   deixado   no   veículo.   
Observação:  se  a  primeira  toalha  ficar  muito  saturada  com  o  Preparador  de  Superfície,  troque-a  por  uma                  
toalha   nova   e   continue   o   processo   de   preparação   da   superfície.    
  

—————————————————   
  

02:   INSTALAÇÃO/APLICAÇÃO   

ITENS   NECESSÁRIOS   
60   ml   Revestimento   de   Cerâmica   de   Grafeno™   

2   Aplicadores   Suede   
2   Toalha   de   Microfibra   Suede   para   Cerâmica   
1   Par   de   Luvas   de   Nitrilo   

  
1:  Aplique  várias  gotas  de  Revestimento  de  Cerâmica  de  Grafeno™  em  um  aplicador  Suede.  Coloque  a                  
tampa   de   volta   no   Revestimento   de   Cerâmica   de   Grafeno™.   
2.  Trabalhando  em  uma  área  de  3x3  polegadas  por  vez,  aplique  o  Revestimento  de  Cerâmica  de                  
Grafeno™  em  superfícies  de  pintura,  plástico,  vinil,  metal,  roda  ou  vidro  fazendo  movimentos  hachurados                
para  garantir  cobertura  total.  Se  desejar,  use  a  Lanterna  UV  da  Adam’s  para  monitorar  onde  o                  
Revestimento   de   Cerâmica   de   Grafeno™   está   sendo   aplicado.   
3:  Para  superfícies  pintadas/de  vidro/de  metal,  permita  que  o  Revestimento  de  Cerâmica  de  Grafeno™                
brilhe/tenha  um  efeito  arco-íris.  Para  superfícies  de  plástico  ou  vinil:  Uma  vez  que  o  produto                 
recentemente  aplicado  tenha  penetrado,  comece  a  nivelar  o  revestimento,  aplicando  mínima  pressão  na               
toalha  no  processo.  Limpe  com  movimentos  de  hachura  semelhantes  ao  da  aplicação,  trocando/virando               
a   toalha   periodicamente   para   usar   uma   nova   face   para   nivelar   totalmente   o   revestimento.   
4:  À  medida  que  o  efeito  arco-íris  começa  a  se  dissipar,  é  hora  de  começar  a  nivelar/limpar  a  oleosidade                     
da  superfície.  Usando  uma  toalha  de  microfibra  Suede  para  cerâmica,  primeiro  limpe/nivele  levemente  os                
óleos  do  revestimento  da  superfície.  Se  o  excesso  de  oleosidade  persistir,  use  uma  toalha  felpuda  de                  
microfibra   para   limpar   totalmente   os   resíduos   de   cerâmica.    

5.  Deixe  o  Revestimento  de  Cerâmica  de  Grafeno™  curar  completamente  por  24  horas  antes  de                 
introduzir   água   ou    elem entos   naturais.   


