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ACESSÓRIOS RIPACK®

EXTENSÕES MODULARES

Montagem fáci l  e rápida de uma ou vár ias extensões 
através de simples f ixação na pistola RIPACK 3000.

Todos os componentes são integrados. e protegidos 
do ambiente.  Com as extensões, t rabalhe mais rápi-
do e mais confortavelmente.

O suporte de braço rotat ivo proporciona mais conforto aquando da ut i l ização com uma 
extensao e dobra-se após a ut i l ização

SUPORTE DE BRAÇO



CARROS PORTA-GARRAFA

Ideal  para manter e t ransporte de garrafa de gás 
em segurança, este acessór io dá uma mobi l idade 
emconformidade com o Código das Seguradoras.

O carro porta-garrafa aumenta à produt iv idade do 
operador por uma maior faci l idade de trabalhar.

ENROLADOR DE MANGUEIRA

Projetado para uso industr ia l :  chapa de aço, pintura epóxi  ant i -corrosão, rolos de 
guia de reduzir  o desgaste da mangueira.

Pode ser instalado em parede, piso ou teto.

Fornecido com suporte giratór io para maior conforto de trabalho.

Braço ajustável  para a saída da mangueira hor izontal  ou vert ical .



SOLDADORES MULTICOVER

O MULTICOVER pode fazer de acordo com as necessidades capas de
paletes ou sacos de di ferentes dimensões a part i r  de f i lm em rolo.

Economize dinheiro evi tando um stock desnecessár io de vár ias dimensões!

Multicover 940/950
Soldadura por impulso elétrico

Multicover 960
Soldadura com pistola RIPACK

Multicover 9503

2ª bobina opcional



COLUNA DE ENCOLHIMENTO DE TURBOPACK

Autónomo e móvel

O TURBOPACK ® desloca-se até às paletes evi-
tando assim a manipulação de cargas instáveis.

Flexível

Sem l imitação de comprimento ou largura da 
carga. Al tura de aquecimento regulável  até 2,40 
m de al tura (2,20 m com viseira opcional) .

ELEVADOR DE PALETES CALPACK

Fáci l  e rápido de pôr em prát ica,  o Calpack permite a retracção do cobertura por baixo 
da palete.  A carga está assim em perfei ta coesão com o seu apoio.  Pode ser ut i l izado 
com uma paleteira ou um empi lhador.



CONTEÚDO DO KIT

Regulador
SECURIPACK

Chave
conexão
rotativa Mangueira

8 m

Instruções



RIPACK 3000
RIPACK 3000+

APARELHO MANUAL QUE FUNCTIONA 
COM PROPANO PARA RETRACÇÃO DE 

PELÍCULAS DE PLÁSTICO

RIPACK 3000 É UM PRODUTO SEFMAT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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ADVERTÊNCIAS

LEITURA OBRIGATÓRIA, ANTES DE QUALQUER UTILIZA-
ÇÃO.

Não ut i l izar este disposi t ivo em áreas restr i tas com r iscos 
específ icos de incêndio ou explosão.

Não ut i l izar o disposi t ivo para retrair  o lm de plást ico num 
chão fei to de mater ia l  combustível  (madeira,  p lást ico,  etc.) .

Def in i r  uma área de trabalho para que o nar iz da arma esteja 
sempre pelo menos 1,5 m dentro desta área e proibir  o aces-
so a esta área a qualquer outra pessoa.

Cert i f icar-se de que não há fugas nos acessór ios e inspec-
cionar a mangueira em busca de f issuras ou l igações sol tas.

Ter em mãos um ext intor de tamanho apropr iado.

Não usar vestuár io faci lmente inf lamável ,  como o nylon ou 
simi lar.

Usar luvas resistentes ao calor durante a ut i l ização.

Manter uma supervisão próxima durante pelo menos 2 horas 
após a retracção.

Ver i f icar se o regulador se ajusta ao ci l indro de gás.

-9-



Este aparelho dest ina-se exclusivamente a uma ut i l ização prof issional  e à retracção 
de pel ículas de plást ico.

É imperat ivo que os ut i l izadores da pistola RIPACK 3000 conheçam na íntegra estas 
instruções de ut i l ização e que tenham obt ido formação para as apl icações que exi jam 
o uso deste aparelho.

Estas instruções de ut i l ização deverão ser guardadas para consul tas futuras.

Não ut i l izar o aparelho para a apl icação de pel ícula de plást ico em mater ia is,  matér ias, 
produtos e l íquidos que possam inf lamar-se espontaneamente,  acondic ionados a gra-
nel  ou embalados e nas zonas de armazenagem destes mesmos produtos ou nos locais 
onde seja expressamente proibido fumar por razões de segurança.

Não ut i l izar o aparelho para retractar a pel ícula de plást ico numa superf íc ie com ma-
ter ia l  combustível  (madeira,  p lást ico,  etc.…).

Desl igue o gás, se você se mover para fora da vista de la RIPACK 3000 ou la al imen-
tação de gás.

Pressionar o gat i lho para esvaziar o tubo de al imentação de gás, de modo que não 
permanecem sob pressão.

Ter o cuidado de manter a área de ut i l ização l impa e sem resíduos (madeira,  papel , 
outras matér ias inf lamáveis) .

Para todos os t rabalhos real izados no inter ior  de locais de trabalho, a garrafa deve ser 
colocada num carr inho móvel  e faci lmente manobrável .
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Est e ap a relho ,  como todos os apa re lhos que funcio nam a gás, con some a r 
e p roduz gase s de combustão que con tém CO² e CO. A ex posi ção a est e últ 
imo g ás é fat al  no ca so d e conc ent rações elevadas .  Certif icar-se de provi-
denciar uma venti lação adequada em função do tempo de uti l ização do apa relho 
(cf.  “Características Técnicas”) .

Recomendamos a uti l ização num local com poluição não e spec íf ic a com um 
volume mínimo de 16m3 (a r  aspi rado: 48m3/h ) .

Nunca trabalhar em subsolo.

Antes de qualquer ut i l ização, respei tar  as direct ivas para a ut i l ização dos gases 
l íquidos.

Quando em funcionamento,  este aparelho produz uma chama. 
Não a apontar para s i  própr io,  para outras pessoas ou seres v i -
vos,  para a garrafa de gás e a mangueira,  ou para mater ia is com-
bustíveis .

O aparelho quando em funcionamento apresenta no bocal  de combustão uma zona 
perigosa até uma distância de 1,5 metros (5’) .
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Os operadores devem ter em atenção que nesta zona per igosa podem surgir  r iscos 
de queimaduras nos seres v ivos e de deter ioração e/ou incêndio dos bens.

Em ut i l ização, a pistola deve sempre ser em movimento de modo que o mater ia l  posto 
em obra não exceda a temperatura máxima prevista pelo seu fornecedor.

Esta temperatura depende da distância de ut i l ização, da duração de exposição e o 
ajustamento da potência do aparelho.

Este aparelho, dest inado à colocação de pel ículas de plást ico através de aquecimen-
to,  pode também ser ut i l izado para outras apl icações nas quais os produtos suportem 
calor através de chama aparente,  mediante exclusiva responsabi l idade do ut i l izador. 
Em qualquer dos casos, é obr igatór io consul tar  as prescr ições do fabr icante do pro-
duto em questão e os regulamentos nacionais,  federais,  ou locais sobre a ut i l ização 
de aparelhos com chama aparente.

Para uma ut i l ização segura do aparelho, é obr igatór io estar em conformidade com 
as advertências supraci tadas, bem como com as or ientações fornecidas pelo fabr i -
cante dos mater ia is t ratados. As distâncias de ut i l ização, a duração de exposição e 
a regulação do aparelho, em relação aos di ferentes mater ia is a t ratar,  dependem das 
instruções do fabr icante dos refer idos mater ia is.

Consul tar  sempre o seu distr ibuidor RIPACK em qualquer operação de manutenção 
ou de subst i tu ição de peças.
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RIPACK 3000 propano funciona com gás propano de acordo com o pr incípio dos quei-
madores com ar atmosfér ico induzido a grande
velocidade (desenho B).

A l igação faz-se através de um l igador piezoeléctr ico cuja acção é s imultânea com a 
abertura do gás comandada pelo gat i lho,  e lemento de
comando único).

RIPACK 3000 é uma pistola de precisão que contém vár ios disposit ivos de seguran-
ça :

•  Sua concepção or ig inal  e patenteada assegura uma combustão sem aquecimento do 
bocal  de combustão (bocal fr io) .

•  Um sistema de válvula de segurança  corta a entrada de gás no caso de ruptura ou 
de arrancamento da mangueira.

•  Um disposi t ivo com acção mant ida (chamada de “homem morto”)  corta a entrada de 
gás automat icamente em caso de l ibertação do gat i lho.  Isso permite uma paragem 
imediata do aquecimento .  Este disposi t ivo de acção mant ida não deve em caso 
algum ser bloqueado em posição

• aberta através de qualquer meio.
•  Uma protecção em frente ao gati lho  evi ta qualquer funcionamento
• intempest ivot ive.

20 cm

Grelha de es -
tabilização
de ar

Aspiração de 
ar

Ligador

Torneira
Começo
da chama

-B-
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APARELHO QUE FUNCIONA COM 
GÁS PROPANO

CARACTERÍST ICAS TÉCNICAS:

< 85 dbA
37,5 cm
1220 g

< 85 dbA
15 inches
2,7 lb

SISTEMA SI

Pressão (bars) 1,5 a 3,5

peso

comprimento

nível sonoro

emissão CO2 vol %

emissão CO vol %

ar aspirado (m3/h)

consumo (kg/h)

45 a 80potência (kW)

39 a 70

2,9 a 5,2

0,0052 a 0,0021

2,81 a 4

Propano

gás natural com kit de adaptaçãooutra fonte de energia

fonte de energia

pressão (PSI)

potência (btu/h)

consumo (lbs/h)

SISTEMA ANGLO SAXON

ar aspirado

emissão CO vol %

emissão CO2 vol %

nível sonoro

comprimento

peso

fonte de energia

outra fonte de energia

21 a 50

153 000 a 272 000

6,75 a 11,9

1340 cu.ft/h a 2400 cu.ft.h

0,0052 a 0,0021

2,81 a 4

Propano

gás natural com kit de adaptação

15 inches

-14-
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COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Antes de colocar em funcionamento, é necessário e obrigatório ler as ad-
vertências enunciadas anteriormente e assegurar-se de que a utilização 
do aparelho não é desaconselhada pelo fabricante dos materiais que vão 
estar sujeitos à aplicação».
É obrigatório utilizar com este aparelho a mangueira e o SECURIPACK que 
são entregues de ORIGEM.

PROIB IDO PARA R IPACK 3000

GÁS PROPANO ESTADO L ÍQUIDO 
(Ex.:  Carburante empi lhador) GARRAFA DEITADA

A RIPACK 3000 fonciona com gás PROPANO em estado ga-
soso cont ido em garrafas com capacidades di ferentes.

Ut i l izar garrafas com a maior capacidade possível .

L igar e desl igar sempre as garrafas afastadas de qualquer chama e de qualquer pon-
to de ignição.

Para todos os t rabalhos real izados no inter ior  de locais de trabalho, a garrafa deve 
ser colocada num carr inho móvel  e faci lmente manobrável .
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LIGAÇÕES

Antes de l igar a SECURIPACK à garrafa 
de gás assegurar-se que a junta de es-
tanqueidade está no sí t io para os s istemas 
que ut i l izem este pr incípio.  Nos outros ca-
sos, assegurar-se de que a l igação está 
correcta.
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ESTANQUEIDADE

Assegurar-se,  ut i l izando uma bomba de 
bolhas ou de água com sabão, que não há 
fugas nas partes aparafusadas ( l igações 
da garrafa,  mangueira e pistola).

IGNIÇÃO RIPACK 3000

REGULAÇÃO DA POTÊNCIA
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NUNCA TRABALHE ENQUANTO SE -
GURA O BOTÃO VERMELHO

A SECURIPACK corta automat icamente 
a chegada de gás desde que a pressão 
produzida por este desça abaixo do l i -
miar mínimo necessár io a um rendimento 
normal do trabalho.

Isso indica que:
•  A garrafa Sestá prat icamente vazia (restam apenas alguns minutos de ut i l ização 

com uma potência muito reduzida: subst i tu i r  a garrafa) ;
•  Uma queda da temperatura da garrafa após ut i l ização intensiva ( formação de gelo): 

nesse caso, subst i tu i r  momentaneamente a garrafa ou aguardar que a pressão 
normal vol te,  sobretudo ao trabalhar no exter ior  (0°C /  30°F e infer ior) .

NUNCA AQUECER UMA GARRAFA DE 
GÁS COM CHAMA.

NO F IM DO TRABALHO, FECHAR 
SEMPRE A TORNEIRA DA GARRAFA 
DE GÁS E ESVAZIAR A MANGUEIRA DE 
AL IMENTAÇÃO EXERCENDO PRESSÃO 
NO PUNHO.

-18-



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

A EMPRESA SEFMAT REJEITA QUALQUER RESPONSABIL IDADE EM 
CASO DE DESMONTAGEM DA P ISTOLA.

Consulte o revendedor para qualquer inter-
venção que requeira uma desmontagem da 
RIPACK 3000.

As únicas operações autor izadas vêm descr i tas 
no capítulo da manutenção.

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

COLOCAÇÃO DE PELÍCULA EM CARGAS PALETIZADAS

A palete deverá estar levantada de tal  forma a que os quatro 
cantos da mesma estejam desimpedidos: isto é para per-
mit i r  que a pel ícula se retracte sob a palete e proporcionar 
desta forma uma boa coesão entre a palete e a carga que 
comporta.  Encontrará na gama RIPACK um acessór io des-
t inado a manter as paletes erguidas: o CALPACK (consul te 
o revendedor) .
Colocar a capa retráct i l  cujo perímetro deverá ser
super ior  cerca de 5% em relação ao perímetro da
palete e suf ic ientemente comprida para poder fechar por 
baixo da palete (A + 200 mm ).
Ligar a RIPACK 3000 tal  como descr i to no capítulo «Colo-
cação em Funcionamento».

Peça ao fornecedor de pel ícula as prescr ições para a apl icação.
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RECOMENDAÇÕES PARA A RETRACÇÃO

(no caso de não haver prescr ições específ icas do fabr icante da pel ícula) :

Manter-se a uma distância mínima de cerca de 
30 centímetros da pel ícula e começar a retracção 
pela parte infer ior  dos quatro lados, para que a 
retracção seja pr imeiro fe i ta sob a palete.  Ter em 
atenção para dir ig i r  o f luxo de ar quente perpen-
dicularmente aos lados da palete.

Apl icar o aquecimento com um movimento contí -
nuo, a uma velocidade constante .

NUNCA PERMANECER EM POSIÇÃO F IXA

Não sendo as reacções das pel ículas todas iguais,  ob-
serve-as e adapte a velocidade de passagem e/ou a 
distância em relação à pel ícula de acordo com isso 
mesmo.
Poder-se-á também adaptar a potência da RIPACK 
3000 graças ao seu SECURIPACK regulável .
Quando a parte infer ior  da palete est iver retractada, 
cont inuar a operação em cada um dos lados actuando 
em todo o comprimento do lado, de baixo para c ima.
Quando os 4 lados est iverem fei tos,  retractar a parte 
super ior  d i r ig indo o f luxo de ar quente por c ima da 
palete.
Atenção :  quando a pel ícula já est iver estendida atra-
vés da retracção, é necessár io apl icar menos calor 
para evi tar  qualquer dani f icação da capa .
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Devido à sua const i tu ição, a pel ícula retráct i l 
cont inua a retracção após o f im da apl icação, 
durante um tempo var iável  de acordo com a sua 
qual idade, a sua espessura e do t ipo de carga 
em que foi  apl icada a pel ícula.  É portanto reco-
mendado aguardar que a capa tenha arrefecido 
e est icado, antes de qualquer deslocação.
Após o arrefecimento e antes da armazenagem, 
ver i f icar sempre a integr idade da capa e dos 
produtos embalados.

MANTER UMA V IG ILÂNCIA R IGOROSA DURANTE PELO
MENOS 2 HORAS APÓS A RETRACÇÃO.

EMBALAMENTO

Pode-se também embal lar  todo o t ipo de objectos com vár ios formatos
ut i l izando uma pel ícula plana.

Para obterr  uma boa soldadura da pel ícula,  prever um cobertura com um cobertura 
com um mínimo de 30 cm.
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Começar por soldar a pel ícula através de um varr imento contínuo e depois exercer 
pressão nessa parte com uma espátula para unir  as duas partes.

Quando a soldadura est iver fe i ta,  fazer a retracção mantendo o aparelho a uma dis-
tância mínima de 30 cm e de acordo com as recomendações para a retracção.

NOTA : o bocal  de combustão está l ivre em rotação para faci l i tar  o t rabalho.
Orientar o bocal  na posição pretendida velando a empurrar-o à fundo sobre a manga 
do corpo alumínio.
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MANUTENÇÃO

DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO:
SEM GÁS A SAIR DO SEU RIPACK 3000

-23-

GARRAFA COM  
ÁLVULA 
FECHADA

TAXA DE FLUXO DE-
MASIADO ELEVADA 
(O disposi t ivo de se-
gurança interno do ci -
l indro de gás pode cor-
tar  o f luxo se a válvula 
for  aberta demasiado 
longe)

FECHE A 
TORNEIRA.

SANGRAR O 
CIRCUITO DE 
GÁS NA PIS-

TOLA

90
°

O REGULADOR NÃO PODE SER AC-
TIVADO

nota:  o botão vermelho corta o forne-
cimento de gás abaixo de uma pressão 
demasiado baixa para que a arma pos-
sa funcionar.

Nota:  a pressão do gás de um ci l indro é proporcional  à temperatura do gás.

Trocar a garrafa

O regulador só t rabal-
ha com gás propano

A util ização contínua pro -
vocará o congelamento 
do cil indro ( fornecer um 
ci l indro de subst i tu ição até 

o gás arrefecer)

A temperatura exte -
rior é baixa

Armazenar as garrafas 
numa sala temperada.

ABRIR A TOR-
NEIRA A 90°.
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DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO:
DIFICULDADES EM LIGAR O SEU RIPACK 3000

piezoeléctricos 
gastos

o piezo perde as suas propr ie-
dades eléctr icas com cada carga.

referência piezoeléctr ica sobres-
salente:  131003

mudar o piezo

Retirar a vela de ignição com 
um al icate.  Ver i f icar se a cerâ-
mica apresenta f issuras.

Subst i tu i r  a vela de ignição, se 
necessár io.
Cert i f ique-se de que a vela de 
ignição está presa na sua caixa 
(não deve cair) .

vela partida
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DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO:
DIFICULDADES EM LIGAR O SEU RIPACK 3000

o fluxo de gás é anor -
malmente reduzido
(chama curta e f raca) A 
ignição é di f íc i l

O giratór io está equipado 
com um f i l t ro de grelha.
Isto pode ser entupido 
pela contaminação de um 
ci l indro de gás:

Ret i rar  o f i l t ro com uma 
agulha af iada.

Ret i rar  o f i l t ro com uma 
agulha af iada e vol tar  a 
montá- lo após a l impeza.

bocal de combustão 
poluída Limpeza da grelha

Limpar cuidadosamente a 
caixa da vela de ignição, que 
é a pr incipal  fonte de ignição 
por chama.

Recomendamos a ut i l ização 
de um soprador de ar com-
pr imido.
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DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO:
sem corte de gás após a l ibertação do gatilho

Quando o gat i lho é l ibertado, o bocal 
de combustão deve apagar-se imediata-
mente.  Se não o f izer: 

Abr i r  o gat i lho

Lubr i f icar o pistão da válvula que está 
contaminado com pó. Se a válvula es-
t iver repet idamente bloqueada, mande 
subst i tuí- la pelo seu revendedor auto-
r izado.
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VERIFICAÇÃO DO SECURIPACK :

A CADA 500 H OU A CADA TRIMESTRE  no mínimo, ver i f icar o bom funcionamento 
do disposi t ivo de segurança em relação a ruptura da mangueira ( integrado na SECU-
RIPACK) procedendo da seguinte forma:

• Coloque-se no exter ior,  afastado de qualquer fonte de inf lamação, faísca e de 
qualquer corpo de ignição.

•  Coloque o aparelho sob pressão, com a chave 
fornecida, desbloqueie a porca de l igação da 
mangueira e desaparafuse-a completamente:  o 
gás deve ser cortado.

VERIFICAÇÃO DA RIPACK 3000 :

TODOS OS DIAS, antes de começar o trabalho :
1.   Ver i f ique o bom estado da mangueira a todo o comprimento e nas l igações.
Recomendamos subst i tu ição nas seguintes s i tuações :
•  Quando o exame visual  detectou danos (cortes),  a inda que superf ic ia is.
•  A cada 3 anos, nos casos de ut i l ização intensiva
• No máximo, 5 anos após a colocação em funcionamento
•  Nota: a data indicada na mangueira corresponde à data de fabr ico.

Util izar unicamente uma mangueira de substituição fornecido pela RIPACK com 
as respectivas l igações de engaste de origem !

2.  Ver i f icar o bom funcionamento do disposi t ivo de acção mant ida,  o chamado “ho-
mem morto” procedendo desta forma.
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GARANTIE

Os produtos entregues pela RIPACK® (grupo SEFMAT) benef ic iam de uma garant ia 
contratual  por um período de dez (10) anos a contar da data de entrega que cobre 
qualquer víc io ocul to resul tante de defei to de mater ia l ,  de conceção ou de fabr ico 
que afete a pistola Ripack 3000 e a torne imprópr ia para ut i l ização. 
 
Esta garant ia contratual  aplica-se unicamente ao primeiro comprador da pistola 
Ripack 3000 após o registo do produto no sít io Web da RIPACK® ,  no seguinte 
endereço: ht tps: / / r ipack.com/enregistrer-un-produi t / .  Para a apl icação desta garant ia 
de dez anos, a pistola Ripack 3000 deve ser registada no prazo de três (3) meses a 
contar da compra do produto.
 
Esta garant ia tem por objet ivo assegurar o bom funcionamento da pistola Ripack 
3000 que tenha sofr ido uma avar ia de or igem interna. Para fazer valer os seus direi -
tos,  o c l iente que comprou a pistola Ripack 3000 deve, sob pena de caducidade de 
qualquer ação conexa, informar a RIPACK®, por escr i to,  para o endereço info@sef-
mat.com, da existência de víc ios no prazo de sete (7) dias a contar da sua descober-
ta.  A presente garantia cobre os custos inerentes à reparação da pistola Ripack 
3000  (peças, mão de obra e portes da devolução, os portes de envio f icam a cargo 
do cl iente) ou à sua substituição  (em caso de impossibi l idade de reparação).  Não 
confere direi to a qualquer indemnização em espécie ou em dinheiro.
 
A subst i tu ição dos produtos ou peças defei tuosas não prorroga a duração da garant ia 
acima estabelecida.
 
A garant ia é indissociável  da pistola Ripack 3000 vendida pela SEFMAT ou por um 
revendedor autor izado. A pistola Ripack 3000 não pode ser vendida ou revendida al -
terada, t ransformada ou modif icada.

A nossa garant ia contratual  de dez (10) anos não é aplicável  em caso de força 
maior e não cobre:
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•  A deter ioração, o desgaste normal do produto e,  em part icular,  das seguintes 
peças de desgaste: acendedor piezo #131003, vela de ignição #232061, man-
gueira de gás #250023 . 

•  Os acessór ios adic ionados após a compra do produto (se for  caso disso, será 
apl icável  uma garant ia específ ica para o acessór io em causa).

•  Os defei tos relacionados com um dano, um caso fortui to ou um acidente resul-
tante,  por exemplo,  de um choque ou de uma queda.

•  A ut i l ização anormal,  a má ut i l ização ou a ut i l ização em condições di ferentes da-
quelas para as quais o produto fo i  fabr icado, nomeadamente em caso de incumpri -
mento das condições prescr i tas nas instruções de ut i l ização da RIPACK®.

• As transformações do produto,  nomeadamente,  as al terações introduzidas ou a 
adição de peças não provenientes do fabr icante.

•  A fa l ta de manutenção regular do produto,  conforme descr i ta na página 20 das ins-
truções de ut i l ização da RIPACK®, negl igência ou falha na vigi lância do produto 
por parte do cl iente comprador.

•  A reparação prévia do produto não assegurada pela RIPACK® ou por um revende-
dor autor izado da RIPACK®.

• Os produtos que já não ostentem o rótulo ou o número de ident i f icação, ou os pro-
dutos cujo número de ident i f icação tenha sido al terado. 
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3000

132054



PARA EXTENSÕES DA RIPACK 3000

NF

UNI

DIN

USBS

134022

134023

134024

134025

VERIFIQUE A REFERÊNCIA DO SEU R
EGULADOR

-31-



-32-

Codigo art . Designação
131003 Ligador piezo para RIPACK sem extensão
131072 Ligador piezo para RIPACK com extensão
131169 Amortecedor
133132 Chave plata 19
133403 Gat i lho
133415 Chave Al len 3
137039 Lubr i f icante MOLYKOTE
137081 Pino de massa
140010 Junta plana SECURIPACK
140061 junta tór ica Ø interno 28,24 x 2,62 para extensão
140084 junta tór ica Ø interno 34,82 x 3,53
145015 Obturador do in jector RIPACK 3000
148043 Conexão rotat iva
150153 Hachura do piezo
150154 Tubo em alumínio de al imentação de gás
152052 Parafuso CHc M4x16
152153 Parafuso CHc M4x35
232061 Vela de ignição
233418 Corpo da pistola com juntas tór icas
233419 Roquete + mola
233420 Meia-pega direi ta + et iqueta RIPACK 3000
233421 Meia-pega esquerda + et iqueta RIPACK 3000
239094 Injector propano standard
241019 Kit  de conexão eléctr ica RIPACK sem extensão
241020 Kit  de conexão eléctr ica RIPACK com extensão
248110 Boca de combustão
248113 Torneira do gás
249064 Suporte do in jector complet  DIN ( incl .  :  soporte,  in jector,  obturador)
250023 Mangueira al ta pressão DIN 8 M, Ø int .  4,  com colares & conexões
801xxx Instruções de ut ização RIPACK 3000



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EC- DECLARATION OF CONFORMITY

CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Le fabr icant soussigné :
The manufacturer undersigned :
Der unterzeichnete Herstel ler : 

SEFMAT S.A.S, 7 RUE DE BETNOMS, 33185 LE HAILLAN, FRANCE

Déclare que l ’apparei l  :
Hereby declares that the appl iance :
Erklärt  h iermit ,  dass das Gerät :

RIPACK 3000

déstiné à la production d’une f lamme produite par la combustion de gaz
designed to produce a f lame produced by the combustion of gas

zue Erzeugung einer durch Verbrennung von Gas erzeugten Flamme bestimmt ist,

est  conforme aux disposi t ions du Règlement (UE) 2016/426 du 9 mars 2016 concer-
nant les apparei ls brûlant des combust ib les gazeux.
is in accordance with the Regulat ion (EU) 2016/426 of  9 March 2016 on appl iances 
burning gaseous fuels.
den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/426 vom 9. März 2016 über Geräte zur 
Verbrennung gasförmiger Brennstoffe entspr icht .

Cette conformité est confirmée par le laboratoire DVGW CERT sous le numéro DG-2418BR0325.
This conformity is confirmed by the DVGW CERT laboratory under number DG-2418BR0325.
Diese Konformität ist vom DVGW-CERT-Labor unter der Nummer DG-2418BR0325 bestätigt.

Fait au Haillan, le 1er septembre 2016
Le Haillan, September 1st, 2016
Le Haillan, 1. September 2016

Le Président
President

Vorstandsvorsitzender

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES
WORLD CERTIFICATIONS


