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          MANUAL DE INSTRUÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA 
 
MODO DE USAR 
O usuário deverá, para sua segurança, ler as instruções contidas neste manual antes de utilizar 
qualquer 
cilindro de aço ou alumínio, fornecido pela GASWIDE CILINDROS. 
Este produto somente deverá ser manuseado por pessoas aptas e com a devida orientação. A não 
observância destas regras e as de segurança, além de extinguir o direito a GARANTIA, poderá 
causar 
sérios danos materiais e humanos. 
 
USO E CONSERVAÇÃO 
Os cilindros fornecidos pela GASWIDE CILINDROS, para sua devida utilização, transporte, 
armazenamento, manuseio e manutenção, devem adotar os seguintes procedimentos de segurança, 
compatíveis com as disposições da legislação vigente: 
 
- Acondicionamentos em locais ventilados a temperaturas inferiores a 50º C; 
 
- Armazenamento à sombra e na posição vertical, preferencialmente fixos a suporte, com ou sem 
rodízio próprio, ou a parede para evitar acidente por queda; 
 
- Evitar choques ou tombamentos que atinjam diretamente a válvula do cilindro, sob risco de 
impossibilitar o enchimento ou causar sérios danos materiais e humanos, caso o cilindro contenha 
carga com alta pressão; 
 
- Na ausência de uso, as válvulas devem permanecer fechadas, mesmo que os acessórios 
conectados a 
ela também permaneçam sem fluxo de gás; 
 
- Não é permitido fumar próximo ao produto; 
 
- Não pode ser utilizado nenhum tipo de óleo, gordura ou qualquer substância lubrificante na válvula, 
 
SOB RISCO DE EXPLOSÃO; 
 
- A manutenção ou reparo nos cilindros deve ser realizada apenas por profissionais qualificados e 
com 
equipamentos apropriados; 
 
- O cilindro deve permanecer a uma distância mínima de 5 m de qualquer fonte de calor; 
- Nunca deixe o cilindro em exposição constante ao sol; 
 
- O envase de cilindros deve ser realizado apenas por empresas capacitadas e em estações 
confiáveis; 
 
- Nunca deve ser excedida a pressão de trabalho indicada pelo fabricante; 
 
- Para transporte dos cilindros cheios deve seguir a FISPQ de identificação do produto envasado, 
com 
normas específicas de segurança ou ficha de emergência do produto. 


