
MARTELETE ROMPEDOR 5 KG  

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES  

 

 

NO LOCAL DE TRABALHO 

 

Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer 
problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à SÓ ANDAIMES que 
tomará as providências necessárias. Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o 
local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças. 
Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, desligue o 
equipamento sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio. As ferramentas elétricas de maneira 
geral, são bastante simples. Para ligá-las ou desligá-las, basta apenas apertar e soltar o gatilho. 

 

FINALIDADE  

Para retirada de reboco e revestimento em paredes.  

 

CUIDADOS ESPECIAIS 

Verifique se a tensão no local é compatível com o equipamento. A operação de máquinas e 
equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador 
qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1). Observar as recomendações das normas 
NR-18 e NR-12. É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento 
(NR-18.22.20). Utilize somente extensões do tipo PP, sem emendas ou fios descascados. 
Desenrole toda a extensão antes de usa-lá.Para distâncias até 10m – fios 2,5mm²; até 20m – 
fios 4,0mm² e até 30m – fios 6,0mm². Acima de 30m, não recomendamos o uso de extensões. 
Neste caso, sugerimos como alternativa o uso do gerador. Não trabalhe sob chuva. Não utilize 
equipamentos elétricos em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos 
inflamáveis.Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs),adequados a cada tipo de equipamento.Somente inicie o trabalho após ter verificado 
todas as condições de segurança do local e da máquina. Nunca use o equipamento em função 
para qual não foi projetado.Não faça adaptações com outros acessórios.  Nunca ligue o 
equipamento sem estar com o ponteiro apoiado. Nunca utilize o equipamento com parafusos 
soltos, partes faltantes, peças quebradas ou acessórios inadequados. Ponteiro e talhadeiras 
afiadas melhoram as condições de trabalho e o rendimento do equipamento.   

 



NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:  

ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTAS, CAPACETE, CINTO DE 
SEGURANÇA E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA. 

 

 


