
MANUTENÇÃORECOMENDADA: 

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
completadeprodutosparamanutençãodecerâmica. 

BoostparaCerâmica/LavagemSemÁguaparaCerâmica/CeraLíquidaparaCerâmica 
LavagemeRevestimentoparaCerâmica 

—————————————————— 

KITPARAREVESTIMENTODECERÂMICADEGRAFENO 

ORevestimentoparaCerâmicadeGrafenoUVdaAdam’séumprodutofácildeusarepodeservistono
localaplicadousandoaLanternaUVdaAdam’s.Esserevestimentoéapropriadoparaadicionarefeitos
hidrofóbicos extremos e duradouros para superfícies pintadas com revestimento transparente e de
estágio único, superfícies pintadas, vidros, acabamento de plástico, policarbonato, moldagem de
borracha,erodascomumúnicofraco-nósaumentamosovolumedofrascopara60mlparaacomodara
superfícieextrausada. 

Comainclusãodografeno,apinturaUVdaAdam’seoRevestimentoCeramicopararodasevoluíram! 
Comparado ao Revestimento de Cerâmica original, avariantedegrafenotevealgumascaracterísticas
aperfeiçoadas: 

Maiorníveldecargaderesina:onossoborrifadorderevestimentomaisativoatéomomento! 
Menoschancesdemarcasdeágua:menorpenetraçãodaágua, 
Menor ângulo para deslizamento da água: a água escorre com ângulos menores que 10-15° de
inclinação 
Maiorângulodecontato:ângulosemmédiade110-115°paragotículasdeágua, 
Maiorresistênciaamanchas:insetos,excrementos,gotículasdeágua,etc. 
Maiorresistênciaaarranhõesemarcas:ografenooferecemaisresistênciaatensão, 
Maisfácil,maiseficiente,maisbrilhante:maiortempodeaberturaemenoschancesdeerros 
Menosodor:maiorbem-estarduranteaaplicação  
———————————————— 
KITPARAREVESTIMENTODECERÂMICADEGRAFENO 
InstruçõesInstalação 
Paramaisinformações,visite 
adamspolishes.com 

KITPARAREVESTIMENTODECERÂMICADEGRAFENO 

ParabénspelaaquisiçãodoRevestimentodeCerâmicadeGrafeno™daAdam’sPolishes.Agradecemos
imensamente por nos escolher e estamos ansiosos para que comece a aplicar o Revestimento de
CerâmicadeGrafeno™noseuveículo.Sevocêtiveralgumadúvidaantesdecomeçar,entreemcontato
conoscopelo:tips@adamspolishes.comouliguepara866-965-0400. 

Antes de começar, certifique-sedelertodasasinstruções.Tomarasmedidasadequadaspararevestir
seuveículogarantiráumbrilhoduradouroeproteçãopormuitosanos.Alémdisso,certifique-sedeestar
satisfeitocomaaparênciae/ouacabamentodoseuveículoantesdaaplicação.SesuapinturaNÃOfor
corrigidaprimeiramentecomoAdam'sSwirlKillerououtroprodutodeaçãodupla,ouutilizadoamáquina
orbital para polimento, você pode ter um acabamento defeituoso por anos com o Revestimento de
CerâmicadeGrafeno™.Sevocêpretendeaplicaresterevestimentoemtodasas superfíciesexteriores


do seu veículo, por favor, reserve um tempo e limpe as partesplásticas,limpeepasseargilaemseu
vidroelimpeepulasuasrodasesuperfíciesdemetal.ObrigadonovamenteeaproveiteoRevestimento
deCerâmicadeGrafeno™daAdam’s. 
—————————————————— 
01:PREPARAÇÃO
ITENSNECESSÁRIOS 
240mlPreparadordeSuperfície 
2ToalhasMacias 

Observação: antes de aplicar o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™, é recomendável
primeiramente polir as superfícies pintadas de seu veículo, limpar asáreasdevinil/plásticoelimpare
argilar os vidros. O Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ deve ser aplicadoparaumacabamento
exteriorperfeito. 
1.Pararemoveroexcessoderesíduosdepolimento,borrifeoPreparadordeSuperfíciedaAdam'snas
superfíciesexternasdoseuveículoelimpeusandoumatoalhademicrofibramacia,limpandoseçãopor
seção. 
2. Limpe o Preparador de Superfície das superfícies externas para garantir que nenhum excesso de
PreparadordeSuperfíciesejadeixadonoveículo. 
Observação:seaprimeiratoalhaficarmuitosaturadacomoPreparadordeSuperfície,troque-aporuma
toalhanovaecontinueoprocessodepreparaçãodasuperfície.  

————————————————— 

02:INSTALAÇÃO/APLICAÇÃO 
ITENSNECESSÁRIOS 
60mlRevestimentodeCerâmicadeGrafeno™ 
2AplicadoresSuede 
2ToalhadeMicrofibraSuedeparaCerâmica 
1PardeLuvasdeNitrilo 

1:ApliqueváriasgotasdeRevestimentodeCerâmicadeGrafeno™emumaplicadorSuede.Coloquea
tampadevoltanoRevestimentodeCerâmicadeGrafeno™. 
2. Trabalhando em uma área de 3x3 polegadas por vez, aplique o Revestimento de Cerâmica de
Grafeno™emsuperfíciesdepintura,plástico,vinil,metal,rodaouvidrofazendomovimentoshachurados
para garantir cobertura total. Se desejar, use a Lanterna UV da Adam’s para monitorar onde o
RevestimentodeCerâmicadeGrafeno™estásendoaplicado. 
3: Para superfíciespintadas/devidro/demetal,permitaqueoRevestimentodeCerâmicadeGrafeno™
brilhe/tenha um efeito arco-íris. Para superfícies de plástico ou vinil: Uma vez que o produto
recentementeaplicadotenhapenetrado,comeceanivelarorevestimento,aplicandomínimapressãona
toalhanoprocesso.Limpecommovimentosdehachurasemelhantesaodaaplicação,trocando/virando
atoalhaperiodicamenteparausarumanovafaceparanivelartotalmenteorevestimento. 
4:Àmedidaqueoefeitoarco-íriscomeçaasedissipar,éhoradecomeçaranivelar/limparaoleosidade
dasuperfície.UsandoumatoalhademicrofibraSuedeparacerâmica,primeirolimpe/nivelelevementeos
óleos do revestimento da superfície. Se o excesso de oleosidadepersistir,useumatoalhafelpudade
microfibraparalimpartotalmenteosresíduosdecerâmica.  
5. Deixe o Revestimento de Cerâmica de Grafeno™ curar completamente por 24 horas antes de
introduziráguaoue
 lementosnaturais. 

