EMPRESA DE INSPEÇÃO TECNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REGISTRADA NO INMETRO SOB Nº004785/2016
THIAGO HAAS FERREIRA ME – CNPJ 24048391/0001-82 – AV ABELIO BENATTI (LESTE OESTE) 4410 JD DO SOL – LONDRINA PR – CEP86070370

ATENÇÃO: O USO DA MANGUEIRA DEVE SER FEITO POR PESSOA TREINADA. O USO POR PESSOA NÃO INSTRUIDA PODE OCASIONAR ACIDENTES BEM COMO
INEFICIENCIA DURANTE O USO. CASO NÃO POSSUA INSTRUÇÃO, ABANDONE IMEDIATAMENTE O LOCAL EM CASO DE INCÊNDIO.

MANGUEIRA DE INCÊNDIO – INSTRUÇÕES DE USO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO
ATENÇÃO: Verifique se o tipo da mangueira instalada é o tipo indicada para a edificação conforme norma técnica vigente.
"A mangueira TIPO 1 não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. No caso
de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro.
Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira TIPO 2".
Identificando o Tipo da Mangueira:

X’-M/A

FABRICANTE-NBR11861-MODELO-TIPO ‘

Onde: X: tipo da mangueira.

MANGUEIRA TIPO 1 –
A UNIÃO POSSUI LUVA CURTA.

MANGUEIRA TIPO 2 –
A UNIÃO POSSUI LUVA LONGA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•
Deve ser realizada 'INSPEÇÃO' a cada 06 (seis) meses e 'MANUTENÇÃO' a cada 12 (doze) meses. NOTA: recomenda-se maior frequência de
inspeção para as mangueiras tipos 2, 3, 4 e 5 que estejam expostas a condições agressivas, tais como ambiente quente, úmido e ou impregnado
de produtos químicos e derivados de petróleo. (Conforme ABNT NBR 12279:2009 4.1)
•
Em caso de utilização da mangueira encaminhá-la IMEDIATAMENTE após o uso para a manutenção a fim de se manter as condições mínimas
exigidas.
CUIDADOS DE PRESERVAÇÃO:
1. Evite o contato da mangueira com cantos vivos e ou pontiagudos, manobras violentas de derivantes, entrada repentina de bomba e fechamento
abrupto de esguichos, registros e hidrantes que causem golpes de aríete na linha (a pressão pode atingir sete vezes a pressão estática de trabalho, o que
pode ocasionar o rompimento da mangueira ou o rompimento e possível lançamento da empatação da mesma, podendo ocasionar em ambos os casos
ferimentos graves ao operador ou demais atingidos).
2. Evitar contato da mangueira com o fogo, brasas e superfícies quentes.
3. Evitar arraste da mangueira e uniões sobre o piso, principalmente se ela estiver vazia ou com pressão muito baixa (isso pode causas furos).
4. Evitar quedas das uniões.
5. Evitar contato da mangueira com produtos químicos e derivados de petróleo, salvo tipo apropriado para essa finalidade. Evitar curvamento acentuado
(dobra da mangueira diminuindo ou impedindo a passagem da água) da mangueira junto a união, quando em operação.
6. Inspecionar as caixas e abrigos verificando se estão adequados para a conservação da mangueira.
7. Evitar a passagem de veículos sobre a mangueira, inclusive durante seu uso. Deve-se utilizar um dispositivo de passagem de nível.
8. Após a inspeção ou manutenção retornar ao hidrante mangueira do mesmo tipo, diâmetro e comprimento.
9. Mangueiras consideradas como condenadas para uso devem ser substituídas por mangueiras novas de mesmos tipo, diâmetro e comprimento.
10. Não utilizar as mangueiras para outro fim que não seja o combate a incêndio (ex. lavagem de garagens, pátios, etc.)
11. Não instalar dispositivo tipo tranca (com chave ou cadeado) nas portas das caixas de hidrante.
12. Manter a área a frente e abaixo do hidrante sempre desobstruído. Em caso de utilização da mangueira em caso de incêndio, o uso deve ser feito por
pessoas treinadas e, sempre que possível, com 02 pessoas (conforme instruções de utilização abaixo).

USO – PREFERENCIALMENTE POR 2 OPERADORES

ARMAZENAMENTO: ADUCHADA (RECOMENDADO NBR 12779)

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
43 33281718 (ATENDIMENTO NORMAL EM HORARIO COMERCIAL)
43 988326979 (ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24 HORAS)
atendimento@confiancaextintores.net www.confiancaextintores.net
Não nos responsabilizamos pela utilização desse equipamento/material. As informações referentes aos cuidados de conservação discorridos acima estão de acordo com as normas NBR/ABNT e portarias INMETRO. As
instruções de utilização estão simplificas e objetivam apenas informar sobre os princípios de utilização. Recomendamos que em casos de princípios de incêndio apenas pessoas treinadas e qualificadas procedam com os
procedimentos de combate a incêndio, desde que não se coloquem em situações de risco. Em caso de princípios de incêndio deixe o local imediatamente através das escadas e ou saídas de emergencias e acione o corpo
de bombeiros através do nº193. Não nos responsabilizamos por acidentes/perdas.
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