TERMO DE COMPROMISSO E NORMAS DE SEGURANÇA
PARA A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FUNDIÇÃO
1. Utilizar SEMPRE óculos escuros.
2. Ligar o exaustor, conferir se a janela está aberta.
3. Cuidar com o direcionamento da chama do maçarico.
4. Após a utilização, fechar os registros (não arrochar) e manter o exaustor ligado por mais 5 minutos.
5. Desligar ao findar o processo de fundição.
ÁCIDO SULFÚRICO
Se inalado pode causar danos respiratórios; em contato com a pele causa irritação; em contato com o
tecido causa corrosão.
1. Sempre ligar o exaustor e manter o recipiente do ácido fechado.
2. Deixar as janelas abertas para ventilar.
3. É recomendável a utilização de avental de tecido não sintético.
4. Se derramar ácido na mesa, lavar com água e secar.
5. NUNCA UTILIZAR PINÇA DE METAL NO ÁCIDO SULFÚRICO, utilizar sempre a de plástico. Evitar deixar
ferramentas próximas ao ácido.
LAMINADORES
O LAMINADOR ELÉTRICO É UM EQUIPAMENTO PERIGOSO.
1. Ao laminar, manter os cabelos longos sempre presos e cuidar com mangas, echarpes, faixas, etc.
2. Nunca laminar peças molhadas; se a peça foi recozida, lavar bem em água e secar antes de
laminá-la.
3. UTILIZAR SEMPRE ALICATE DE PUXAR FIOS AO COLOCAR PEÇAS NO LAMINADOR. Nunca utilizar outro
alicate senão o indicado. NUNCA UTILIZAR A MÃO.
MAÇARICOS DE SOLDA
Fechar os registros (sem arrochar) após a utilização, verificando se foram realmente bem fechados.
ACABAMENTOS - LIXA
1. As lixas devem ser guardadas na gaveta esquerda.
2. Caso não haja a granulação necessária, solicitar o material ao professor.
3. Após a utilização, guardar na gaveta novamente.
ACABAMENTOS - POLIMENTO
1. Peças (discos, cones, escovas) devem ser guardadas na gaveta da direita.
2. As buchas e os cones de feltro para polimento estão identificados com a letra “ V ” ou cor verde
para pasta verde (primeiro polimento) e “ R “ ou cor rosa para pasta rosa (segundo polimento).
Em caso de DÚVIDA, NÃO UTILIZE sem consultar o professor.
MARTELOS
1. Os martelos de cinzel não devem ser utilizados para bater em punções, pinos e/ou outros objetos de
ferro ou aço.
Ao assinar este termo, tomo ciência das normas de segurança e utilização dos equipamentos da
Escola Gaúcha de Joalheria e comprometo-me a segui-las.

