
  

ADAM’S   BUG   REMOVER   
O   Removedor   de   Insetos   da   Adam’s   é   um   limpador   de   alta   resistência   projetado   para   atacar   e   quebrar   
as   entranhas   dos   insetos   antes   do   processo   de   lavagem.   Esta   fórmula   à   base   de   água   com   alto   teor   de   
espuma   dissolverá   e   liquidificará   ativamente   a   contaminação   por   insetos   persistentes   das   superfícies   de   
canto   para   reduzir   o   risco   de   arranhões   durante   o   processo   de   lavagem   e   secagem.   
• Divide   e   dissolve   contaminantes   de   insetos   em   contato   
• Fórmula   de   alta   espuma,   segura   para   revestimento   transparente   
• Seguro   em   superfícies   pintadas,   pára-choques   de   plástico   e   vidros   
• Para   uso   durante   o   processo   de   lavagem   ou   tratamento   a   seco   
CUIDADO:    PODE   IRRITAR   OS   OLHOS   SE   ENTRAR   EM   CONTATO   COM   OS   OLHOS:   Enxágue   os   olhos   
abundantemente   com   água   durante   vários   minutos.     
Contém:    butoxietanol   e   álcoois   etoxilados   C9-11.    MANTENHA   FORA   DO   ALCANCE   DE   CRIANÇAS.   
INSTRUÇÕES:   
PARA   LAVAR   
1. Antes   de   usar,   agite   bem.   Certifique-se   de   que   a   superfície   esteja   fria   ao   toque   antes   da   aplicação.   
2. Enxágue   as   superfícies   externas,   de   preferência   com   uma   lavadora   de   alta   pressão   ou   jato   forte   de   

água   da   mangueira.   
3. Borrife   o   Removedor   de   Insetos   da   Adam’s   nas   áreas   contaminadas   por   insetos.   Deixe   o   Removedor   

de   Insetos   da   Adam’s   permanecer   por   30   segundos   a   1   minuto   para   dissolver   os   restos.   
4. Usando   uma   pistola   de   espuma   ou   canhão   de   espuma,   distribua   uniformemente   a   espuma   pela   

superfície   externa   do   veículo.   
5. Usando   uma   Luva   de   Lavagem   de   Microfibra   da   Adam’s   de   seu   balde   de   lavagem,   agite   as   áreas   

contaminadas   com   vísceras   de   insetos.   Depois,   continue   com   o   resto   do   processo   de   lavagem   de   
dois   baldes.   

6. Enxágue   bem   o   veículo,   garantindo   que   o   Removedor   de   Insetos   da   Adam’s   e   os   restos   de   insetos   
sejam   enxaguados   completamente.   

PARA   RETOCAR:   
1. Antes   de   usar,   agite   bem.   Certifique-se   de   que   a   superfície   esteja   fria   ao   toque   antes   da   aplicação.   
2. Borrife   o   Removedor   de   Insetos   da   Adam’s   em   uma   Toalha   Utilitária   Sem   Bordas   da   Adam’s.   
3. Agite   suavemente   e   limpe   as   entranhas   dos   insetos.   
4. Uma   vez   que   as   entranhas   dos   insetos   foram   removidas,   borrife   uma   névoa   fina   de   Detail   Spray   da   

Adam's   ou   Waterless   Wash   para   remover   o   excesso   do   Removedor   de   Inseto.   
ADVERTÊNCIA   DE   SENSO   COMUM: O   Removedor   de   Bug   da   Adam’s   é   um   removedor   de   bug   
poderoso   e   profissional.   Use   apenas   em   uma   superfície   fria.Evite   o   uso   ao   sol,   se   possível.   Nunca   deixe   
o   removedor   de   insetos   secar   na   superfície.   Não   deve   ser   usado   em   invólucros   de   cetim,   fosco   ou   
brilhantePara   obter   mais   informações   sobre   os   ingredientes,   visite   www.adamspolishes.com   ou   ligue   
para   1-866-965-0400.   
Pergunta   ou   comentário?   Ligue   para   866-965-0400   
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