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MAÇARICO IMPERMEABILIZADOR MT-02 

          

1 – DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Maçarico com bocal queimador lança chamas completo desenvolvido para colagem de mantas asfálticas. 

Possui cabo com gatilho, duas válvulas reguladoras de chama piloto e mangueira para conexão a gás GLP. 

2 – MATERIAIS 

Cabo em alumínio fundido, prolongador em aço inox recozido, bocal em ferro fundido e mangueira de 

borracha (alta pressão) com conectores de latão. 

3 – DIMENSÕES 

EMBALAGEM (cm): 46 (Comprimento) x 20 (Largura) x 9 (Altura) PESO COMPLETO (kg): 0,7 

DIÂMETRO DO BOCAL (mm): 50     DIÂMETRO DA MANGUEIRA (“): 1/4  

COMPRIMENTO DA HASTE (mm): 280    COMPRIMENTO DA MANGUEIRA (m): 10 

4 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PRESSÃO DE TRABALHO (bar): 1,5 CONSUMO DE GLP (Kg/h): 1,75 TEMPERATURA DA CHAMA (°C): 1.000 a 1.200 

5 – INSTRUÇÕES DE USO 

A) O equipamento deve ser manuseado somente por profissionais. 

B) Acoplar a conexão da mangueira ao botijão de gás GLP certificando-se que não há vazamentos em todas as 

suas conexões. NUNCA teste vazamentos com fósforos ou isqueiros.  

C) Trabalhe sempre com o botijão na posição vertical e o maçarico a 10 metros de distância. NUNCA deite 

botijões. 

D)  Realize a abertura das válvulas somente no momento de acender a chama e feche-as quando não estiver 

trabalhando, mesmo que seja por curto espaço de tempo. 

E) A regulagem das válvulas e o controle da intensidade da chama pelo gatilho devem ser verificadas de acordo 

com cada tipo de trabalho. 

F) Para um melhor desempenho e não interrupção dos serviços, aconselha-se o uso de 2 botijões intercalando-

os para que não congelem. Caso isso ocorra, aguardar o descongelamento naturalmente. NUNCA aqueça 

botijões. 

G) Desconectar a mangueira imediatamente após o uso e abrir as válvulas para liberação do gás residual. 

H) Manter sempre o equipamento limpo e armazenado em local seco e seguro. 

I) Utilizar somente peças de reparo originais. Consulte sac@macaricoimperpro.com.br. 

6 – NORMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 As condições gerais de trabalho e os equipamentos adicionais de segurança devem seguir as 

orientações do profissional responsável de segurança do trabalho. 
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