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Teste de Fumo, a sua ferramenta para um ambiente mais limpo e mais seguro 

 
Fumo como auxílio no trabalho ambiental 
Não é segredo que os nossos ambientes internos e externos 
estão a tornar-se cada vez piores. Ouvimos relatórios diários 
alertando-nos sobre a falta de qualidade de ambientes 
internos em apartamentos, escolas, escritórios e fábricas. Um 
dos principais problemas é a ventilação. 
Escusado será dizer que pessoas e animais têm o direito de 
respirar ar puro e fresco em casa, no local de trabalho e na 
pecuária. Infelizmente, a realidade da situação é muitas vezes 
diferente.

 
 
 
 
 
 
 
 

Colorir o ar com fumo de várias cores - tornar-se-á então mais visível 
Um fluxo de ar poderá tornar-se mais visível se adicionarmos fumo colorido. O fumo revela 
movimentos do ar e expõe fugas em condutas e tubagens. O fumo é uma ferramenta imbatível 
para testes de desempenho para ventilação em edifícios de apartamentos e escritórios. Além 
doa fumos coloridos é principalmente a nossa linha de produtos de fumo branco que são 
utilizados para este fim desde que não se pretende deixar marcas de cor nas condutas. 
 
O fumo de cor branca é altamente refletor à luz do dia.  
Sendo normalmente utilizado em testes de pressão para adicionar com o ar em sistemas de 
saneamento, redes de esgotos, cisternas, condutas exaustão, etc., o nosso fumo colorido por 
outro lado pode ser mais visível para mostrar claramente as fugas, além de marcar a própria 
fuga com manchas coloridas pelo local de onde sair o fumo. O fumo colorido pode descolorir as 
superfícies; portanto, evite que o fumo com cores se espalhe em residências, escritórios ou 
outros espaços sensíveis. 
O nosso fumo perfumado tem uma função adicional: permite que utilize também o nariz para 
ajudar a identificar fugas ou vazamentos difíceis de ver. 
 
Um teste preliminar de fumo ajuda a 
identificar rapidamente onde pode 
rapidamente aplicar os seus instrumentos no 
lugar certo para medir o fluxo de ar, volume, 
pressão, etc. 
Um teste de fluxo de ar utilizando fumo 
permite-lhe fotografar, geralmente é suficiente 
para uma avaliação ambiental primária; e pode 
ser um complemento eficaz para as leituras do 
seu instrumento. A fotografia de um teste de 
fumo indica automaticamente o 
posicionamento apropriado para os seus instrumentos. 
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