
FOAM CANNON DA ADAM’S 

Instruções do Produto 
O Canhão de Espuma (Foam Cannon) da Adam’s cria um 
sabonete super espumante ao misturar o fluxo da água da 
sua lavadora de alta pressão com sabão e ar.


Itens incluídos: 
(1) Canhão de Espuma da Adam’s 
       Bocal ajustável vermelho com válvula de admissão de ar 
e adaptador de 1/4 de polegada

(1) Tubo de mangueira 
(1) Garrafa (tanque), 1 litro 

Como funciona: A água em alta pressão se move através da 
pistola pulverizadora de uma lavadora de alta pressão (não incluída) e é misturada com a 
mistura de sabão do frasco (às vezes chamada de tanque) que então segue através do 
filtro. A mistura de sabão é agitada pelo filtro para criar espuma grossa ou fina, conforme 
selecionado, e é presa na superfície através do bico. A válvula ajustável de entrada de ar 
controla a quantidade de mistura de sabão que é retirada da garrafa. Quando a válvula de 
entrada de ar está aberta para o ar, uma menor quantidade de mistura de sabão é retirada. 
Quando a entrada de ar é fechada para o ar, uma maior parte da mistura de sabão é 
retirada. A válvula de admissão de ar ajustável pode ser usada totalmente aberta, 
totalmente fechada ou em qualquer lugar entre para controlar a quantidade de sabão/
mistura. Com o bico ajustável do Canhão de Espuma da Adam's, você pode ajustar o 
padrão de pulverização de um jato a um padrão de leque amplo.


Precauções de segurança 
• Leia todas as precauções de segurança antes de usar o Canhão de Espuma da Adam’s.

• O Canhão de Espuma da Adam’s foi projetado para uso com o Shampoo de Carros da 

Adam’s. O uso de outros sabonetes, produtos de limpeza ou substâncias podem 
danificar a unidade. Não use com qualquer sabão/detergente/produto químico que 
contenha partículas, pois eles podem danificar o filtro e os sistemas de filtro e podem 
fazer com que o Canhão de Espuma da Adam’s não funcione conforme projetado.


• Siga todas as instruções e requisitos de segurança da lavadora de pressão que será 
usada com o Canhão de Espuma da Adam’s.


• Use apenas com água limpa e fresca.

• O não cumprimento de todas as precauções e instruções de segurança pode causar 

danos ou ferimentos. Adam's Polishes não é responsável por qualquer perda, dano ou 
ferimento decorrente do uso impróprio, falha em seguir as instruções, falha no uso de 
precauções de segurança ou quaisquer alterações.
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Instruções: 
1. Monte o tubo da mangueira do Canhão de Espuma da Adam’s (Fig. 1A) empurrando-o no adaptador da tampa de 

rosca (Fig. 1B) para o frasco (tanque) (Fig. 1C). Fixe a garrafa (tanque) aparafusando-a nos parafusos trilhados no 
Canhão de Espuma da Adam’s para a garrafa (tanque).


2. Use com uma lavadora de pressão (não incluída) com um fluxo mínimo de 1,3 GPM e 870 PSI para operação 
adequada. Siga todas as instruções da lavadora de pressão.


3. Prepare a garrafa (tanque) (Fig. 1C) da seguinte forma: Desenrosque a garrafa (tanque) do Canhão de Espuma da 
Adam’s e encha a garrafa aproximadamente 3/4 com água e, em seguida, adicione 90 a 150 ml de Shampoo para 
Carro da Adam’s (comece com um quantidade menor, pois você sempre pode adicionar sabão adicional). 
Reconecte a garrafa (tanque) rosqueando-a no Canhão de Espuma da Adam’s.


4. Conecte o adaptador de bico 1/4” do Canhão de Espuma da Adam’s (Fig. 1D) à lavadora de alta pressão.

5. Use a válvula de entrada de ar ajustável (Fig. 1E) para controlar a densidade da espuma. Use as setas da válvula 

como guia. Gire para + para aumentar o ar para menos espuma e gire para - para diminuir o ar para mais espuma 
(isto é, aumentar a espessura da espuma) (Fig. 2E).


6. Use a válvula vermelha ajustável (Fig. 1F) para controlar o padrão de pulverização de largo a estreito. Com a válvula 
vermelha ajustável apontando para longe de você, gire a válvula vermelha ajustável no sentido horário para um 
padrão de pulverização estreito ou gire o bico no sentido anti-horário para um padrão de pulverização mais amplo 
(Fig. 3F).


7. Teste pulverizando em uma área segura ou em uma área imperceptível antes de usar no item a ser limpo.

8. O Canhão de Espuma da Adam’s e a lavadora de alta pressão estão prontos para aplicar um sabão espesso para 

lavar e depois enxaguar. Remova o Canhão de Espuma da Adam’s da vareta do lavador de alta pressão para 
enxaguar.


IMPORTANTE: Quando concluído, é importante que o Canhão de Espuma da Adam’s seja devidamente limpo. Enxágue 
com água limpa para remover todo o sabão / detergente / produto químico da peneira, filtro e sistema de bico. 
Recomenda-se remover o frasco (tanque), puxar o gatilho da pistola de pulverização do lavador de pressão e permitir 
que a água limpa remova completamente todo o sabão dia peneira, do filtro e do sistema de bico.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

No do Estoque SSF-300 No do Estoque SSF-301

PRESSÃO        
MIN-MAX:

FLUXO             
MIN-MAX:

TEMPERATURA 
MAX: KIT INCLUI:

870 - 3190 PSI 1.3 - 5.3 GPM 140°F (60°C) (1) Filtro, (1) Anel-O Grande, (1) Anel-O 
Médio e (1) Anel-O Pequeno


