
GUIA DE  PARA O USUÁRIO

EXTINTOR EM AEROSSOL 

INSTALAÇÃO E USO DO SEU EXTINTOR

LITH-EX, UMA DIVISÃO DA DUPRÉ MINERALS LTD
Spencroft Road, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, ST5 9JE

Tel:  01782 383124

Para consultas, entre em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente da Dupré Minerals Ltd. 

EM CASO DE INCÊNDIO

1.  Providencie para que todo o pessoal seja afastado da área de perigo.

2.  Chame sempre o corpo de bombeiros, ligando para 193.

3.  Feche todas as portas no caminho de saída. Não se detenha para recolher pertences pessoais.

4.  LEMBRE-SE - A segurança pessoal em primeiro lugar.

5.  Se o incêndio for pequeno o suficiente, use seu extintor LITH-EX. 

OBSERVAÇÃO - Se você não puder se aproximar a uma distância de 1,8 a 2,5 m do incêndio, isso significa 
que ele é muito grande.

COMO COMBATER INCÊNDIOS

Os extintores de incêndio LITH-EX  são seguros para uso em todos os tipos de dispositivos pessoais pequenos.

Para detalhes sobre a classificação de combate a incêndios, observe seu extin tor.

1.  Verifique na etiqueta do produto se o tipo/classe de incêndio são adequados para o incêndio que você precisa     
    combater.

2.  Agite o extintor e remova o pino/cunha de segurança.

3.  Mantenha o extintor na posição VERTICAL e aponte para a base do fogo, mantendo uma distância de 1,8 a 
    2,5 m. Pressione a alavanca.

4.  Movimente de um lado para o outro, de modo a cobrir toda a área do incêndio.

5.  Solte a alavanca para deter o jato - verifique se há brasas incandescentes.

6.  Abandone a área e ventile - o fogo pode liberar fumos tóxicos.

INSTALAÇÃO

Prenda sempre seu extintor de forma segura, utilizando o suporte fornecido. Coloque o extintor em um local 
onde possa ser visto, próximo a prováveis fontes de incêndio.

O MAIS IMPORTANTE: coloque-o onde possa ser facilmente acessado em caso de incêndio, garantindo sempre 
que o usuário fique entre a rota de fuga e o incêndio.

NUNCA PERMITA QUE O INCÊNDIO OCORRA ENTRE VOCÊ E A SAÍDA.
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EM CASA
No hall de entrada, no patamar da escada ou na cozinha. O ideal é ter pelo menos um extintor em cada andar.

NA GARAGEM
Na parede, à altura do ombro - próximo à porta de saída.

NO CARRO
No interior do carro, no compartimento aos pés do motorista ou do passageiro. Não mantenha no porta-malas – 
procurar pelo extintor no porta-malas pode desperdiçar um tempo precioso.

NO BARCO
Em algum lugar protegido contra respingos, porém pronto para uso, tal como na gaiúta da escotilha ou de popa.

NO TRAILER
Perto da porta, garantindo que o extintor esteja prontamente acessível e protegido contra danos acidentais.

ADVERTÊNCIAS

Não combata incêndios envolvendo redes elétricas ou botijões/cilindros de gás. Se possível, interrompa o fluxo de 
gás na fonte e evacue imediatamente - avise o pessoal de combate a incêndios que o fogo está associado com gás. 

Deve-se tomar cuidado depois da aplicação, pois resíduos do produto podem criar superfícies bastante escorrega-
dias, de maneira que o produto deve ser removido de qualquer superfície com cuidado.

A Dupré Minerals Ltd não aceita responsabilidade nem garante o desempenho de extintores Lith-Ex usados, ou daqueles danificados por armazenamento ou manuseio inadequados 
(consulte as instruções do usuário para verificar as práticas recomendadas).

Extintores de incêndio portáteis se destinam ao combate inicial de incêndios (baixa intensidade inicial) e não são adequados para incêndios de grandes proporções ou profundos.

A Dupré Minerals Ltd não aceita nenhuma responsabilidade por perdas ou danos a propriedades ou vidas humanas quando os extintores Lith-Ex forem utilizados, e não fornecemos 
aval ou garantia, nem sugerimos ou deixamos implícito que este produto extingue todos os incêndios, independentemente do tipo ou da origem destes. Nos confirmamos isso,  AVD-Li 
agenta de extinção foi testados por terceiros em relação a um conjunto de critérios de desempenho para incêndios de baterias de lítio. Mais informações sobre este teste podem ser 
encontradas no site www.avdfire.com. 

A Dupré Minerals Ltd não se responsabiliza por nenhum dano causado pela inobservância das instruções estabelecidas nas guia de de uso do produto. Isso não afeta os direitos legais 
do cliente.

Para informações técnicas e da FISPQ, consulte www.avdfire.com.

MANUTENÇÃO

UNIDADES SELADAS EM FÁBRICA
Seu extintor Lith-Ex exige pouca manutenção, mas deve ser verificado em intervalos regulares, como se segue:

1.  Verifique se o lacre de proteção e a cunha amarela estão instalados e intactos.

2.  Certifique-se de que o bocal não está obstruído.

UNIDADES RECARREGÁVEIS
Seu extintor Fire Champion NÃO é recarregável, sendo destinado a uso uma única vez.

OBSERVAÇÃO - NÃO FAÇA UM PRÉ-TESTE DO EXTINTOR. ISTO O TORNARÁ INOPERANTE.

LEMBRE-SE

1.  NÃO TESTE

2.  UTILIZE SEMPRE NA POSIÇÃO VERTICAL

3.  MANTENHA SEMPRE NO SUPORTE

4.  PROTEJA CONTRA O USO INDEVIDO
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