
  

Instruções   de   Instalação   
  

O   Restaurador   Black   Trim   da   Adam's   é   um   produto   projetado   para   ser   um   processo   de   uma   
etapa.   Pegamos   as   propriedades   de   restauração   do   Black   Trim   Restorer   da   Adam’s   e   a   
proteção   de   cerâmica   de   longa   duração   do   Trim   Coating   da   Adam’s   e   os   colocamos   em   um   
produto   fácil   de   usar.   Quando   expostos   à   forte   luz   solar   ultravioleta,   as   guarnições   de   plástico,   
vinil   e   borracha   oxidam   e   desbotam.   Utilizando   o   kit   Restaurador   de   Acabamento   Cerâmico   
Preto   da   Adam's   (Ceramic   Black   Trim   Restorer),   o   acabamento   antigo/desbotado   pode   ser   
restaurado   e   protegido   de   uma   só   vez.   Este   kit   fornece   as   ferramentas   para   limpar,   preparar,   
restaurar   e   proteger   adequadamente   todos   os   componentes   de   plástico,   vinil   e   borracha   do   
seu   veículo.   

  
PREPARAR   
Itens   necessários:   1-   Trim   Cleaner   4oz,   1-   Preparador   de   Superfície   (Surface   Prep)   4oz,   2-   
Toalhas   Utilitárias   Sem   Bordas   

  
Limpe   completamente   a   área   de   acabamento   a   ser   tratada.   Todos   os   vestígios   de   sujeira   e   do   
acabamento   anterior   devem   ser   removidos.   Limpe   a   área   com   o   Trim   Cleaner   da   Adam's   e   
uma   Toalha   Utilitária   Sem   Bordas.   
Após   a   limpeza,   prepare   a   superfície   a   ser   tratada   com   Preparador   de   Superfície   da   Adam’s   e   
uma   Toalha   Utilitária   Sem   Bordas.   
Cubra   todas   as   áreas   pintadas   ao   redor   da   guarnição   de   plástico   a   serem   tratadas   com   uma   
fita   adesiva   de   baixa   aderência.   Luvas   de   borracha   são   necessárias   para   evitar   descoloração   e   
revestimento   de   cerâmica   em   suas   mãos   e   dedos.   

  
INSTALAR   
Itens   necessários:   1-   Restaurador   de   Acabamento   Cerâmico   Preto   50ml,   2-   Aplicadores   de   
Suede,   1-   Par   de   luvas   
Despeje   3-4   gotas   do   Restaurador   de   Acabamento   Cerâmico   Preto   em   um   Aplicador   de   Suede   
da   Adam's.   
Espalhe   o   produto   em   uma   camada   fina   sobre   o   acabamento   de   plástico   desbotado,   
aplicando-o   uniformemente   na   superfície.   Se   irregular,   limpe   suavemente   a   superfície   com   uma   
Toalha   Utilitária   Sem   Borda   da   Adam's.   
O   Restaurador   de   Acabamento   Cerâmico   Preto   da   Adam's   começará   a   curar   em   
aproximadamente   10-15   minutos   ao   toque,   no   entanto,   24   horas   de   tempo   total   de   cura   são   
necessárias   antes   de   expor   este   produto   aos   elementos.   

  
MANTER   
Adam's   recomenda   manter   qualquer   superfície   revestida   de   cerâmica   com   a   linha   Premium   
Ceramic   da   Adam’s   |   adamspolishes.com   |   

  
Se   sua   guarnição   tratada   começar   a   perder   suas   propriedades   hidrofóbicas,   simplesmente   use   
os   produtos   listados   abaixo   para   reviver   a   estrutura   hidrofóbica.   

  
Ceramic   Boost   da   Adam's:   

  



  

Este   produto   de   borrifar   com   infusão   de   sílica   manterá   a   integridade   das   propriedades   
hidrofóbicas   e   a   riqueza   de   cores   da   guarnição.   

  
Wash   &   Coat   da   Adam's:   
Realize   uma   lavagem   completa   em   dois   baldes   com   este   produto   e   deixe   o   sabão   com   infusão   
de   sílica   e   a   espuma   rejuvenescerem   as   propriedades   hidrofóbicas   no   exterior   do   seu   veículo.   

  
Ceramic   Waterless   Wash da   Adam’s:   
Remova   a   poeira   pesada   e   a   sujeira   enquanto   preserva   a   estrutura   hidrofóbica   de   sua   
guarnição   de   cerâmica   restaurada.   

  
  

Quando   lançamos   nosso   primeiro   revestimento   cerâmico   em   2016,   vimos   que   os   resultados   
foram   excepcionais   e   rapidamente   superaram   qualquer   cera   ou   selante   convencional.   Ao   
mesmo   tempo   que   infundimos   produtos   com   SiO2   e   resinas   de   sílica   para   alimentar   a   camada   
protetora   com   o   que   ela   deseja,   criamos   confusão   em   nossos   clientes   sem   saber   o   que   e   o   
que   não   poderia   ser   usado   em   seus   veículos.   Com   este   agrupamento   de   produtos   e   a   família   
das   cerâmicas,   encontramos   a   nossa   forma   de   simplificar   o   processo   de   confuso   para   
conciso,   mudando   os   resultados   de   bom   para   melhor.   Criamos   conforto   no   processo   de   
revestimento   do   seu   veículo,   sem   qualquer   dúvida   de   qual   produto   usar   nele   em   qualquer   
caso.   

  

  


