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LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – ÁGUA FRIA 
 
Você acaba de alugar uma Lavadora de Alta Pressão. Existem vários tipos e marcas de lavadoras, porém todas 
requerem os mesmos cuidados. 
 APLICAÇÃO: 

 Indicada para limpeza de pisos, de telhados, de fachadas, de monumentos e obras arquitetônicas, de 
veículos, etc. 

 INSTALAÇÃO: 
 Conforme a NR 18 (18.21.1) “A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas 

por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado” 
 Assegure-se de que a voltagem da rede é a mesma do equipamento. No caso de dúvida pergunte a 

Assistência Técnica. 
 A ligação elétrica deve ser feita por intermédio de conjunto tomada / plug macho. 
 O cabo de ligação e possíveis extensões deverão ser compostos por cabos de condução elétrica com 

proteção mecânica, do tipo PP, com bitola mínima de 2,5 mm² até 20 metros. 
 O circuito de ligação deverá ser protegido por interruptor de corrente de fuga do tipo “DR”. 
 O cabo de ligação deverá ser inteiriço, sem emendas, de modo que não haja correntes de fuga. 
 O cabo de ligação e possíveis extensões deverão ser protegidos contra respingos e pisos molhados. 
 Nunca puxe a lavadora pelo cabo elétrico nem pela mangueira de alta pressão. 

 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: 
 Utilize somente água limpa para alimentação da máquina e certifique-se de que todos os terminais 

estão devidamente conectados e sem vazamentos. Verifique periodicamente o filtro de entrada de água 
da máquina e limpe se estiver sujo ou obstruído. 

 O diâmetro mínimo da mangueira de alimentação é de 3/4” (19 mm). 
 Utilize sempre a alimentação forçada por gravidade, ou seja, de caixas d’água suspensas ou de 

torneiras com suficiente vazão e pressão de alimentação. Para uma vazão de saída de 900 L/H é   
necessário uma vazão mínima de alimentação de 1080 L/H e para uma vazão de saída de 980 L/H é   
necessário uma vazão mínima de alimentação de 1176 L/H. A falta ou insuficiência de água de 
alimentação, filtros sujos ou obstruídos, bem como o trabalho da máquina sem o filtro de entrada 
podem danificar a bomba de alta pressão. No caso de dúvida quanto a vazão necessária pergunte a 
Assistência Técnica. 

 Conecte a mangueira de alimentação na lavadora e na sua instalação hidráulica, utilizando o espigão 
e uma abraçadeira para o lado da máquina. 

 ATENÇÃO: NUNCA ADICIONE PRODUTOS QUÍMICOS À ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO 
DA LAVADORA. 

 UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA: 
 Nunca utilize aditivos que sejam ou contenham solventes tais como gasolina, óleo e similares. 

Utilize somente aditivos e/ou produtos de limpeza neutros ( pH de 6 a 8 ). 
 Dilua o produto químico de acordo com as especificações e recomendações de seu fabricante e 

despeja-o em um recipiente adequado. 
 Coloque a mangueira de sucção de detergentes com filtro no espigão ao lado da saída da mangueira 

de alta pressão e dentro do recipiente do produto. 
 Pulverize a superfície a ser lavada com o produto químico. Deixe o produto agir por alguns segundos 

e enxague a superfície a ser lavada. 
 Após o trabalho com produtos químicos deixe a pistola acionada só com água por 1 minuto para 

limpeza do sistema. 
 OPERAÇÃO: 

 Para ligar a máquina, abra a torneira de sua instalação hidráulica, gire a chave do painel p/ a posição 
LIGA e acione o gatilho da pistola até que se forme um jato uniforme na saída de alta pressão, isto 
significa que todo o ar do sistema foi purgado. 

 Para evitar a danificação da superfície a ser lavada, inicie o processo de limpeza com o bico a uma 
distância de pelo menos 1 metro do objeto, reduzindo esta distância gradativamente conforme o grau 
de sujeira e a consistência da superfície. 

 Quando o gatilho da pistola é solto o sistema desliga automaticamente o motor elétrico aliviando a 
pressão da bomba. Este sistema foi projetado para interrupções do serviço de até 15 minutos. Para 



intervalos maiores, desligue a máquina em seu interruptor e pressione o gatilho da pistola para 
despressurizar o sistema. 

 Para desligar a lavadora gire a chave no painel até a posição DESLIGA, mantenha o gatilho apertado 
até que toda a água com pressão saia da máquina. Quando a alimentação de água for através de rede, 
feche o registro geral de água. 

 INTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 
 Não permita acesso de outras pessoas, especialmente crianças, no local de trabalho. 
 Isole a área em que você vai trabalhar. 
 Não direcione o jato de alta pressão contra tomadas, aparelhos elétricos ou contra a lavadora. 
 Nunca aponte o esguicho de água na direção de pessoas ou animais. 
 A lavadora não deverá ser utilizada em locais com risco de incêndio e/ou explosão nem em poças 

d’água ou de outros líquidos e nem debaixo d’água. Nunca opere o equipamento perto de fontes de 
calor ou outras áreas de risco. 

 Durante o trabalho o profissional deverá usar equipamentos de proteção individual, como luvas, botas 
de borracha, avental impermeável, óculos e protetor auricular. 

 Lembre-se, conforme a NR 18 (18-22-1) – “A operação de máquinas e equipamentos que exponham 
o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá.” 

 Em caso de qualquer anormalidade que venha apresentar o equipamento, solicitamos NÃO 
MEXER no equipamento e sim, entrar em contato com nossa Assistênica Técnica. 

 




