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Atenção:

• A utilização incorreta do maçarico a gás poderá resultar em   
 incêndio, danos e/ou ferimentos pessoais.

• Manter as mãos e o corpo afastados da cabeça do maçarico  
 durante a utilização, pois aquece bastante.

• Não deixar um maçarico em funcionamento sem   
 supervisão.

• A chama pode ser invisível à luz do sol – é necessário   
 cuidado.

• Não molhar o maçarico nem tentar arrefecê-lo com água.

• Atenção – Contém gás inflamável sob pressão.

• Não encher com gás ou armazenar nas proximidades de uma  
 chama, de um aquecedor ou de materiais combustíveis.

• Utilizar apenas gás butano de elevada qualidade.

• O butano é altamente inflamável – manusear com cuidado.

• Não deixar cair, perfurar ou incinerar.

• Não armazenar ou utilizar a temperaturas superiores a 50°C.

• Manter fora do alcance de crianças.

• Deixar o soldador de plástico arrefecer completamente antes de  
 voltar a colocar.no estojo.

Maçarico a gás
Com conjunto de tubagem termorretrátil
162 peças

Instruções
• Tubagem termorretrátil em conformidade com a 
 diretiva RoHS 
• Diferentes cores e tamanhos: 
 vermelho, verde, azul, amarelo, branco e transparente

• Intervalo de temperaturas de funcionamento: 
 -55°C a +125°C

1 tubo preto de 15 mm x 500 mm
60 peças de 1.5 mm | 35 peças de 2.5 mm 
25 peças de 3 mm | 20 peças de 5 mm 
10 peças de 6 mm
10 peças de 10 mm

Distribuído por The Tool Connection Ltd

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou de mão de 
obra, contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: 
+44 (0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, 
bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.
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6076 – Maçarico a gás com conjunto de tubagem termorretrátil

Uma pistola de aquecimento a gás butano leve e compacta que 
produz ar quente direcional de forma rápida e cuidadosa, espe-
cialmente adequada para tubagem termorretrátil em reparações 
de ligações e cablagens de automóveis.

Fornecida com tubagem termorretrátil de diferentes cores e 
tamanhos em conformidade com a diretiva RoHS. Intervalo de 
temperaturas de funcionamento: -55°C a +125°C.

O reservatório de gás transparente permite ver o nível de butano.

Abastecimento e reabastecimento de gás:

Utilizar apenas gás butano de elevada qualidade para abastecer 
o maçarico.
Se aplicável, deixar o maçarico arrefecer completamente antes de 
abastecer com gás.
Garantir que o comando ON/OFF (C) está na posição OFF (DES-
LIGADO) antes do abastecimento.
Virar a unidade ao contrário; inserir verticalmente o bico do recipi-
ente de gás na válvula de abastecimento (G).
Quando sair gás da válvula de abastecimento, remover o bico.

Ignição:

Consultar o diagrama acima: colocar o controlo de fluxo de gás 
(F) aproximadamente na posição intermédia.
Agarrar o comando ON/OFF (C) entre o polegar e o indicador, 
levantar e rodar para a direita para ativar o fluxo de gás.
Carregar no botão de fecho de segurança (D) e premir o botão 
de ignição. À medida que a saída de gás (A) aquece, o bloco do 
catalisador (B) fica cor de laranja.
Mover o controlo de fluxo de gás (F) para a posição pretendida 
de forma a controlar a temperatura. Com a experiência, o opera-
dor irá determinar qual a melhor posição para fornecer a quanti-
dade correta de calor conforme o tamanho de tubagem termor-
retrátil utilizado. Cuidado para não sobreaquecer ou queimar a 
tubagem termorretrátil. 

Para desligar:

Mover o comando ON/OFF (C) para a esquerda; esta ação desa-
tiva o fluxo de gás.
Garantir que a unidade arrefece totalmente antes de voltar a 
colocar no estojo.

A Cabeça do maçarico/
Saída de gás

B Bloco do catalisador
C Comando ON/OFF 

(ligar/desligar)
D Botão de fecho de 

segurança
E Ignição
F Controlo de fluxo de gás
G Válvula para 

abastecimento de gás
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Comandos:


