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Calibration Bath 
Informações de segurança 

 

Introdução 
Este documento fornece informações de segurança do Calibration Bath (o Produto). 

Informações de segurança 
Indicações de Advertência referem-se a condições ou ações que podem causar lesão física ou morte. 

A indicação Atenção refere-se a condições ou ações que podem causar dano ao Produto, ao equipamento sendo 
testado, ou causar perda definitiva de dados. 

Símbolos 
Os símbolos usados nos manuais e no Produto são exibidos abaixo. 

Símbolos 

Símbolo Descrição 

X Tensão perigosa. Risco de choque elétrico. 

W Perigo. Informações importantes. Consultar o manual. 

 Consulte a documentação do usuário. 

Fornecer ventilação 

�XW Advertência 
Para evitar ferimentos: 

• Leia o folheto de dados de segurança (SDS) do fluido de banho e tome as 
precauções necessárias. Alguns fluidos são corrosivos, tóxicos ou irritam a pele, 
olhos, nariz e órgãos respiratórios. 

• Utilize um sistema de ventilação para remover o vapor. 

• Não utilize fluidos que sejam corrosivos ao aço inoxidável. 
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Substâncias nocivas, como benzeno e formaldeído, podem ser produzidas acima de uma determinada temperatura 
ao aquecer fluidos de banho de silicone. Consulte a folha de dados de segurança do fluido de banho específico 
para as temperaturas a que o fluido começa a degradar e os subprodutos que podem ser emitidos. 

Os vapores de fluido de banho apresentam um risco de incêndio, especialmente quando a operação com ele é feita 
acima do ponto de fulgor. Os vapores do fluido de banho tendem a condensar nas superfícies próximas. Isso pode 
contaminar materiais e impedir a limpeza do laboratório. Se houver um acúmulo suficiente de condensação no piso, 
ele ficará escorregadio e criará um risco à segurança. 

Para extração adequada de fumos, a Fluke Calibration recomenda o uso de pelo menos um duto de ventilação com 
75 mm (3 pol.) ou mais de diâmetro com uma taxa de vazão de pelo menos 1,4 metro cúbico por minuto (50 cfm). 
Coloque a entrada do duto de ventilação próxima à parte superior do tanque. 

Limpar derramamentos 
Fluido derramado no chão é um risco à segurança. Para evitar acidentes, obedeça às seguintes precauções e 
instruções. 
 

W Atenção 
• Tenha cuidado ao encher e operar o Produto, para evitar respingos e derramamentos. 

• Tenha materiais de limpeza à mão. 

• Se ocorrer derramamento, interdite a área até que o derramamento seja limpo. 

• Use toalhas de papel ou outros materiais de absorção para limpar respingos de fluido. 

• Descarte os materiais de limpeza utilizados adequadamente. 
 

Fluidos e solventes podem exigir precauções adicionais de segurança. Consulte o folheto de dados de segurança do 
material (SDS). Os resíduos de fluido de banho podem ser removidos com um solvente leve adequado, tal como o 
Steris SPOR-KLENZ ou o Dow Corning OS-2 para silicone.  

 


