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ATENÇÃO: "A mangueira TIPO 1 não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais esta em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou 

proprietário esta sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira TIPO 2".

LADO 1 LADO 2

DETALHAMENTO DAS EMPATAÇÕES (QUANDO EXISTENTE)

TOTAL DE EMPATAÇÕES

0

ID
TOTAL DE 

EMPATAÇÕES
ITEM

CORTE (cm)

MANGUEIRAS APROVADAS NO ENSAIO COM RECOMENDAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO

ATENÇÃO: "A união luva curta (luva de empatamento menor que 40 mm) não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais esta em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um 

acidente ou sinistro, o responsavel ou proprietario esta sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme 

a ABNT NBR 14349".

ATENÇÃO PROPRIETARIO: As mangueiras acima discorridas estão em desacordo com o tipo de mangueira recomendada para essa edificação. Informamos que a não substituição das mesmas podem acarretar 

responsabilidade CIVIL e CRIMINAL em caso de sinistro.

Termo conclusivo

As mangueiras reprovadas devem ser condenadas e retiradas de uso. A substituição deve ser feita respeitando o projeto da edificação.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

******

VALIDO POR 12 MESES ATÉ

dezembro-17

M695161020121648

24048391/0001-82

******
000000000/0000-00

48

IDENTIFICAÇÃO DO RELATORIO DE SERVIÇO

542-16
IDENTIFICAÇÃO DO CERTIFICADO

DATA DO ENSAIO

TOTAL 0

Nº LACRENº LACRE CORTE (cm)

ATENÇÃO VISTORIADOR: Verifique atentamente se o tipo de mangueira é adequado a classificação da edificação. A aprovação de mangueira inadequada ao tipo da edificação (com 'status' APROVADA C/ 

RECOMENDAÇÃO DE SUBST) É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO VISTORIADOR, podendo o mesmo ser responsabilizado civil e criminalmente. 

TOTAL DE MANGUEIRAS APROVADAS:

48

TOTAL DE MANGUEIRAS REPROVADAS:

ID

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE / PROPRIETARIO

DADOS SOBRE O SERVIÇO

TOTAL DE MANGUEIRAS ENSAIADAS:

0
ITEM

Mangueiras que tiverem seu tamanho reduzido em 3% ou mais após a manutenção, bem como mangueiras que apresentem furos em areas centrais estão condenadas, devendo ser 

substituidas por novas com as mesmas especificações. 

ITEM ID DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

0


