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Informação importante de segurança
Aquecedores a gás prevenção
Aparelhos a gás natural são muito confiáveis e seguros, infelizmente por falta de informação muitos clientes não
fazem a sua devida manutenção preventiva como recomendada por especialistas e por normas que não são reguladas
pelo governo federal. Temos normas como a NBR 13103 que dispõem de como deve ser feito a instalação e a
manutenção de equipamentos.
Assim para que vocês possam continuar a manter sua família segura por meio dessa carta de recomendação pedimos
aos Srs. Síndicos que passem esse informativo a todos.

Veja o que pode acontecer se você não acionar a manutenção
anualmente.
1. Danifica a operação correta do aquecedor a gás:
• Aparecimento de códigos de erros no display digital;
• Desligamento repentino do aquecedor;
• Oscilação da temperatura entre quente, fria e morna;
• Acúmulo de sujeira que pode causar erros de funcionamento.
2. Perigos relativos ao monóxido de carbono
• É um gás tóxico com risco de envenenamento tanto de pessoas
quanto de animais. Em suma, o vazamento muitas vezes pode ser imperceptível e lentamente gradual.
Como os sintomas são náusea, fraqueza e outros, a maioria das pessoas confunde esses sintomas com um
mal-estar comum e corriqueiro. Dessa forma a manutenção preventiva do aquecedor a gás evita que sua
família corra riscos.
3. Temperaturas demasiadamente altas e outras condições potencialmente perigosas
• Aumento do grau da temperatura da água, o que torna o banho inadequado para uso, com riscos sérios

a integridade física. E danificar o aparelho.
A nossa empresa está qualificada a efetuar esse tipo de manutenção preventiva.

Entre em contato e agende uma revisão com nossa empresa a preços fixos para
cada manutenção de acordo com o estado e a idade dos seus equipamentos. As
mangueiras e os kits de instalação são itens que possuem tempo de validade e
que devem ser trocados de acordo com o INMETRO e isto é regulado por lei e
tem a obrigatoriedade de ser trocado periodicamente. Fique atento!

11-984334818 11-970390314

Mão de obra de manutenção preventiva

3 X R$ 80,00
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