
  
Paint   Correcting   Polish   
Repara   danos   como   marcas   de   redemoinhos   e   arranhões   de   lavagem   insegura   ou   secagem   
inadequada.   A   segurança   da   tecnologia   de   micro-abrasivos   diminuindo   remove   a   contaminação   
com   um   polimento   orbital.   
-   Fórmula   sem   silicone,   segura   para   a   oficina   e   sem   poeira   
-   longo   tempo   aberto,   facilmente   limpa   
-   na   maioria   dos   acabamentos   e   pode   alcançar   resultados   perfeitos   
Uso   recomendado   com   espuma   laranja   Adam.    AVISO :   Se   ingerido,   não   induza   o   vômito,   
contate   um   médico   imediatamente.   Pode   irritar   os   olhos.   Se   cair   nos   olhos,   enxágue   com   água   
durante   vários   minutos.    Mantenha   fora   do   alcance   de   crianças . Contém:    lubrificantes   
infundidos   e   corante   laranja. Modo   de   usar :Para   uma   correção   moderada,   comece   com   a   
almofada   de   corte   de   microfibra   de   Adam.1.   Aplique   4   gotas   em   uma   almofada   de   espuma   
laranja   da   Adam`s   ou   de   corte   de   microfibra.   Prepare   a   almofada   de   espuma   com   uma   névoa   
de   Spray   de   Detalhe   se   tiver.   2.   Espalhe   o   polidor   em   uma   área   de   60   x   60   cm.   3.   Defina   a   
velocidade   do   polidor   como   Alta,   5   ou   6.   Trabalhe   lentamente   nos   padrões   de   cima   para   baixo   e   
da   esquerda   para   a   direita,   3-5   libras   de   pressão   para   baixo,   sobreposição   de   25%.   4.   Trabalhe   
até   que   o   polimento   pareça   claro   /   oleoso   na   superfície   da   tinta.   Use   a   escova   de   
condicionamento   de   almofada   da   Adam`s   na   almofada   de   microfibra   quando   ela   ficar   
emaranhada.   5.   Remova   os   resíduos   com   uma   toalha   de   microfibra   da   Adam`s.   Inspecione   a   
superfície.6.   Se   as   imperfeições   permanecerem,   repita   o   processo   usando   a   almofada   de   
espuma   laranja   7.   Para   cada   seção   subsequente,   adicione   um   mínimo   de   Polimento   de   
Correção.   Umedeça   a   almofada   com   um   spray   de   detalhe.   8.   Passe   para   o   polidor   de   
acabamento   da   Adam`s    para   adicionar   um   brilho   e   profundidade   incríveis   se   tiver.   
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