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Rendimento

O maçarico obterá melhor rendimento se apresentar chama coloração azul estável, resultado de uma mistura balanceada 

de ar e gás; baixo ruído; combustão sem recolhimento da chama; abastecimento de gás com baixo teor de impurezas e 

adequada mistura propano/butano; observações de instalação devidamente notadas.

Segurança

Instalação e Acendimento

Este maçarico pode ser instalado em equipamentos de diferentes finalidades

NUNCA UTILIZE FOGO PARA VERIFICAR VAZAMENTO.

Se detectar qualquer vazamento, não provoque chama ou faísca, leve o botijão para um local arejado.

Utilize sempre água e sabão.

Observações de Segurança: A queima do gás consome oxigênio. Assegure-se de que o ambiente tenha ventilação 

permanente,deixando sempre uma abertura para renovação do ar.

Por ser do tipo atmosférico, dispensa o uso de ar sob pressão mecânica.  O regulador de gás deve operar em pressão de 

trabalho de 4kgf/cm² até 7kgf/cm². O poder calorífico do gás pode variar em função da mistura propano/butano, afetando 

rendimento do queimador. O sistema ligação/injetor 1,20mm está incluído.

Acoplar a conexão da mangueira ao botijão de gás (verificar condições de segurança).

 Girar o botão da torneira acoplada ao botijão no sentido “+” para liberar passagem de gás.

 Levar uma chama ignitora a frente do queimador e girar o botão da torneira do suporte múltiplo para o sentido “+”. A chama 

ignitora auxiliará no acendimento do maçarico, por isso ela deve ser mantida a frente do queimador até o acendimento do 

mesmo.

Após o acendimento, regular o tamanho da chama através do botão da torneira, girando no sentido “+” ou “-“ do botão, 

conforme intenção do usuário.

Após a utilização do maçarico, assegurar que  a torneira do maçarico esteja completamente fechada (girar o botão até o fim, 

no sentido “-“).

As mangueiras utilizadas nestes aparelhos tem a função exclusiva de transportar o gás, portanto não se deve acondicionar 

gás pressurizado no interior da mangueira.

 Desacoplar a conexão da mangueira no botijão e guardar o maçarico num local seco e seguro.  

Injetor 1,20 mm 

Pressão de trabalho de 4kgf/cm² até 7kgf/cm²

Consumo médio de GLP

Temperatura

-

1050ºC

-

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

É proibido a cópia, reprodução ou alteração deste documento, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização 

da Jackwal S.A.

Manutenção

Na substituição do queimador, assegurar que a torneira do maçarico esteja completamente fechada (girar o botão até o fim, 

no sentido “-“). Aguardar o resfriamento das partes aquecidas do maçarico. 

Verificar compatibilidade entre as roscas dos componentes a serem trocados. 

Acoplar o queimador, garantindo a fixação dos componentes. 

 Injetor sujo ou obstruído poderá ser limpo com agulha apropriada ou jato de ar.

Dados do produto

Código do Produto 002787

Descrição

MACARICO LANCA-CHAMA 

5/8UNC C/PIL                                                                                                                                                                                                                          

Espalha-chama de aço SAE 1020, esmaltado a fogo, com tubo 

extensor cromatizado comprimento 1 m, suporte múltiplo em 

Nylon, alavanca da chama piloto em Zamac, corpo interno do 

suporte em latão com torneira manopla em Zamac. Mangueira 

comprimento 1,5m Borracha conforme NBR13419  

GLP/GNV/GN/GNf - Tipo 2, diâmetro 3/16" (4,76mm) pressão 

máxima de trabalho 200PSI, conexão do botijão rosca 5/8"x11 

UNC.                                                                                                                                                      

Peso 1,250 kg

Mistura de oxigênio Atmosférica

7891057111916Cód. Barras EAN13
Especificações

Alta pressão

Indicação1750 g/h

Embalagem Embalagem bolha PVC

Deve ser usado direto no botijão

Indicado para trabalhos de vedação em 

manta asfáltica, chumbo,alumínio e 

avicultura.

Documento arquivado em:  K:\DESENHOS\PA's\002787\Documentos\Ficha Técnica 002787.xlsx

AprovaçãoRevisãoElaborado:

Engenharia de produto Dp. Qualidade Gerente Industrial


