
Transporte e armazenamento

O contato do barril com 
os produtos de limpeza 
(alcalinos) é perigoso!

Carregue e movimente 
a caixa sempre com 
ajuda de outra pessoa

Não armazenar exposto 
ao sol ou perto de 
objetos quentes

Não levante o barril 
para altura acima 
de 1.5m

Temperatura recomendada 
de armazenamento 
do barril é 0 -+ 20 C

Não movimente os 
barris cheios em 
chão escorregadio

Não permita o contato 
com os objetos 
pontiagudos

Não tire o barril da caixa, 
ela protege o barril 
de danos exposição ao sol

O uso de proteção 
facial é obrigatório 
em todas as etapas

Sempre manter o 
barril na posição 
vertical

Perigoso! 
–Inclinar 
–Jogar 
–Deixar cair

Não agachar 
em cima do barril

Cuidado, segue as instruções de segurança

Os Barris PET sob alta 
pressão tem risco de Explosão
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Conexão e uso

Confirme a ausência de danos, 
objetos estranhos, sujeira 
na conexão com válvula

Utilize o barril PET somente 
com as válvulas do tipo 
correspondente

Antes da conexão, desative 
o CO2 no dispositivo 
de engarrafamento

Coloque e centralize o adaptador 
da válvula. Se a válvula 
se encaixa com dificuldade, 
então ela está com defeito!

Atenção! O barril vazio ainda está sob pressão! 
Tire a pressão antes da remoção do adaptador da válvula!

Proibido!

Engarrafamento com 
a pressão de CO2 acima 
de 3 Bares é proibido

Verifique a ausência 
de vazamento de gás. 
(Não há chiados)

Limpe a tampa com 
o desinfetante

Feche a conexão 
de CO2

Abre a torneira 
e solte a pressão

Aperte o barril, tenha 
certeza que ele está macio

Tire o acessório 
da válvula 
do barril

Cierre la tapa de alivio 
de presión y precione 
hasta que haga clic 

Desenroscar
a válvula

Tirar a válvula
com freguência

Movimentar e girar o barril 
pelo adaptador da válvula
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