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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes da
utilização

Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do 
produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de 
sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

Certifique de que todos os acessórios e componentes estão devidamente encaixados. 

Nunca abra a tampa do pulverizador ou desconecte enquanto o produto estiver pressuri-
zado. 

É obrigatório liberar a pressão interna completamente através da válvula de alívio de pressão 
antes de realizar tais manuseios. 

Este produto não é um brinquedo.  Não permita que crianças brinquem com este dispositivo.  
Guarde com segurança fora do alcance das crianças quando não estiver em uso.

Sempre utilize equipamentos de proteção individual (EPI) e roupas de proteção adequadas, 
para minimizar o risco de ferimentos pessoais.

Inspecione o pulverizador quanto a quaisquer sinais de danos ou sua funcionalidade antes 
de cada uso, caso for identificado alguma anomalia, procure um serviço autorizado WAP para 
averiguação.

O pulverizador foi desenvolvido para uso doméstico e não se destina a uso comercial.  Ele pode ser usado com 
segurança para pulverizar os seguintes líquidos: Água, Agentes de limpeza com PH neutro. Também desenvolvi-
do para ser usado com segurança com produtos químicos de jardim, como pesticidas e herbicidas.   

ATENÇÃO!
-  O pulverizador não deve ser usado com produtos classificados como corrosivos, nocivos, irritan-
tes ou inflamáveis, como desinfetantes, fertilizantes, solventes, alvejantes, tintas, vernizes, ácidos 
fortes, soluções cáusticas ou semelhantes, pois podem danificar o produto.
-  A WAP não se responsabiliza por danos e/ou ferimentos causados   como resultado do uso incor-
reto ou nos casos em que uma substância proibida for utilizado.  
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MONTANDO SEU PRODUTO

Lança Trava Gatilho

UTILIZANDO SEU PRODUTO

1. Verifique se há pressão no reser-
vatório liberando a válvula de alívio 
de pressão.
2. Remova a tampa girando-a no 
sentido anti-horário.

4. Coloque a bomba e gire no senti-
do horário para criar uma vedação 
hermética. 
5. Para liberar a alavanca da bomba, 
pressione para baixo e gire-a no 
sentido anti-horário. 

3. Encha o reservatório até o nível 
desejado. O volume preenchido não 
poderá exceder a marca de 5 litros 
(nível máximo).
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2.

3.

4.

5.

Durante a
utilização

Nunca direcione o jato de pulverização para pessoas, animais, aparelhos elétricos, chamas e 
fontes de ignição semelhantes.   

Nunca direcione o jato de pulverização contra o vento.   

Use o pulverizador apenas na posição vertical, nunca na horizontal. 

Certifique-se de que não há pessoas ou animais dentro do raio de 1m do jato de pulverização.

Sempre leia e siga as instruções fornecidas pelo fabricante da substância que será usada no 
pulverizador.  Certifique-se de que a substância é segura para uso com pulverizador de pressão.  
Em caso de dúvida, verifique com o revendedor ou fabricante ou solicite a ficha de dados de 
segurança da substância, que fornecerá informações técnicas úteis para estabelecer a nature-
za da substância.  

Este pulverizador está equipado com válvula de alívio de pressão que libera o excesso de pres-
são no caso de acúmulo excessivo de pressão no reservatório.  Nunca faça nenhuma modifi-
cação que impeça abertura ou interrompa o funcionamento do dispositivo.  Fazer isso pode 
impactar na segurança produto, pode causar ferimento, danos à propriedade e pode levar a 
explosão. 
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Max.
25 x

10.  Após o uso, libere a pressão 
após o uso, utilizando a válvula de 
alívio de pressão.
11. Remova a tampa girando-a no 
sentido anti-horário.

6.  Bombeie aproximadamente 25 
vezes para pressurizar o reservatório 
e iniciar a pulverização. 
NOTA: A válvula de alívio de pres-
são poderá operar para liberar o 
excesso de pressão. 

9.   Utilize o pulverizador o tempo 
que for necessário ou até que 
não haja mais solução dentro do 
produto.

12. Esvazie totalmente o conteúdo 
do reservatório do pulverizador em 
local adequado e siga as instruções 
de limpeza e armazenamento a 
seguir.

8. O pulverizador possui sistema de 
trava no gatilho para pulverização 
contínua. Para acionar a pulveriza-
ção continua pressione a alavanca 
do gatilho e empurre-a para frente. 
Para liberar a trava do gatilho, 
pressione a alavanca do gatilho e 
empurre-a para trás.

7.  Ajuste o bico girando para obter 
o jato de pulverização desejado. 
ATENÇÃO! 
Não desrosquear completamente 
o bico, pois poderá ocasionar vaza-
mentos e comprometer o sistema 
de vedação. 
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LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO
-  Adicione água limpa no reservatório e pulverize em local adequado para limpeza das partes internas do pulve-
rizador.  Opere até esvaziar completamente o recipiente e o pistão. 
-  Lave com água limpa as partes externas do pulverizador.
-  Deixe o pulverizador aberto e aguarde a secagem completa dos componentes.
-  Guardar o pulverizador em local seco e temperatura ambiente.
-  Não use o pulverizador para armazenar quaisquer líquidos.  
-  Lave bem o pulverizador após cada uso. Reações químicas perigosas ou prejudiciais podem ocorrer se duas 
substâncias diferentes forem misturadas, mesmo em baixas concentrações.

ATENÇÃO!
Nunca armazene o pulverizador com o sistema pressurizado.
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SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

SINTOMA CAUSA SOLUÇÃO

Pulverizador sem pres-
são ou com vazamento. 

A válvula de alívio de pressão está solta Aperte a válvula de alívio de pressão. 

A conexão da mangueira no recipiente 
ou válvula manual não está apertada

Aperte as conexões da mangueira no 
recipiente e na válvula manual. 

Trava do gatilho habilitado Libere a trava do gatilho. 

Tampa de vedação da bomba suja ou de-
feituosa

Limpe ou troque a tampa de vedação 
da bomba. 

Vedações danificadas ou fora de posição
Procure um serviço autorizado WAP, 
para fazer o reparo do produto.

O Pulverizador com 
pressão, mas não 
pulveriza ou apenas 
pulveriza com um jato 
fraco. 

O bico está obstruído Remova o bico e efetue a limpeza. 

O filtro está obstruído Limpe o filtro no tubo de pulverização. 

Tampa do reservatório 
não abre. 

Pressão do recipiente muito alta
Libere a pressão do recipiente comple-
tamente por meio da válvula de alívio de 
pressão. 

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado 
WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Ser-
viços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para 
enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser 
utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço 
Autorizado e quando o produto está no período da garantia.

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200 

 São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362

CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br
Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre 
a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de 

Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo: 

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br


