
 

 

H20 GUARD & GLOSS DA ADAM´S 

COM TECNOLOGIA HÍBRIDA 

H20 Guard & Gloss da Adam's com Tecnologia Híbrida oferece proteção ainda mais duradoura e maior 

brilho em uma fórmula híbrida ativada por água totalmente nova que é rápida e fácil de aplicar / remover. 

Adicione um brilho incrível e proteção enquanto você seca, ou use como um detalhamento rápido para 

tratar pequenas manchas ou todo o seu veículo! 

• As resinas de polímero acrílico deixam a tinta mais lisa e protegida. 

• Resinas de grau óptico e polímeros resistentes a detergentes oferece meses de proteção. 

• A tecnologia SO2 adiciona profundidade e brilho à pintura, tornando a fórmula mais durável 

• Carnaúba misturada à emulsão fornece brilho incomparável ao seu acabamento. 

 

PERIGO: Nocivo ou fatal se ingerido. Chame um médico imediatamente. Combustível. Mantenha afastado 

de chamas e fontes de ignição. 

PRIMEIROS SOCORROS: Se ingerido, NÃO induza o vômito. Procure atendimento médico 

imediatamente. Contém disilatos de petróleo. 

 

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 

INSTRUÇÕES: 

APLICAÇÃO MOLHADA (RECOMENDADO) 

1. Lave o veículo e enxágue abundantemente, mas não seque! 

2. Pulverize uma névoa leve sobre o painel a ser tratado. 

3. Usando uma Toalha Bordless Grey da Adam’s úmida, espalhe o produto uniformemente sobre a 

superfície. 

4. Usando uma segunda Toalha Bordless Grey da Adam’s seca, limpe o resíduo imediatamente. 

5. Repita para todas as superfícies - pintura, vidro, plástico, cromo. 

6. Aplicar nas rodas e nas pontas do escapamento por último. 

 

APLICAÇÃO SECA: 

1. Comece com a superfície limpa, lave e seque o veículo conforme necessário. 

2. Pulverize uma névoa fina em um painel ou seção. 

3. Limpe com uma Toalha Premium Double Soft Microfiber da Adam’s. 

4. Vire a toalha e limpe levemente o excesso, polindo até obter um acabamento sem manchas. 

5. Repita no restante das superfícies externas pintadas, plástico, vidro e cromo. 

 

AVISO DE SENSO COMUM: 

Este produto funcionará melhor em uma superfície argilosa e polida. Com H20 Guard & Glass da Adam's, 

um pequeno produto vai longe. Pulverize levemente para obter um acabamento liso e sem riscos. Não 

borrife diretamente nas janelas - em vez disso, borrife primeiro na Toalha Premium Double Soft Microfiber 

da Adam’s. Usar muito produto pode deixar manchas indesejáveis, trabalhe rapidamente se usar exposto 

ao sol. 
Pergunta ou comentário? Ligue para 866-965-0400 

Importado e Distribuido por: Aloia Aerospace Brasil Ltda. / Rua Argentina, 148 / Parque Das Nações - 
Cep: 09210-100 / Santo André - Sp / CNPJ: 31.849.967/0001-76 / www.rg1.com.br 
Fabricado por: Adam’s Polishes EUA 
VALIDADE / LOTE DE FABRICAÇÃO: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. DATA IMPRESSA NO 
RÓTULO NO FORMATO ( Os primeiros 6 dígitos são o Lote de Fabricação separado por - traço, data de 
fabricação, AADDD ). 

 


