
MANUAL DO UTILIZADOR DAS LAMPARINAS DE CERA LÍQUIDA 
 
DESCRIÇÃO FUNCIONAL: 
 
A lamparina de cera líquida é formada por um recipiente onde a cera líquida é colocada, por uma mecha e 
por tampa de fechamento; as lamparinas de cera líquida podem ser realizadas em cerâmica, em vedro ou 
em metal. 
 
FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:  
 
As lamparinas de cera líquida podem ser utilizadas exclusivamente em âmbito litúrgico profissional. 
 
ATENÇÃO: QUALQUER OUTRO USO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDO. 
Não é permitido: 

- O uso das lamparinas por parte de pessoas não expertas e crianças; 
- O uso das lamparinas em outros âmbitos a não ser o uso litúrgico profissional; 
- Um uso das lamparinas diferente do indicado no presente documento; 
- Modificar as lamparinas; 
- Substituir peças das lamparinas com outras não idôneas 
- Adicionar às lamparinas peças que mudem o seu funcionamento 
- Usar cera líquida diferente da indicada pelo fabricante 
- Usar as lamparinas em caso de quebras de qualquer parte 

 
Lembre-se de não deixar as lamparinas, seja sem supervisão, seja acesas, seja apagadas, para evitar quedas 
ou outros acidentes. 
Após a sua utilização, lembre-se de apagar a lamparina e guardar num lugar seguro, fora do alcance das 
crianças. 
Se a lamparina não for utilizada por um longo período de tempo, tem que ser guardada depois de 
esvaziada, de modo que não sobre cera líquida no recipiente. 
 
TIPO E COLOCAÇÃO DA MECHA: 
 
A mecha é feita de material poroso, para que se possa embeber de cera líquida, e colocado dentro do 
recipiente da lamparina; uma das extremidades sai da tampa para ser aceso. 
ALTURA RECOMENDADA:  
A mecha tem que sobressair da tampa por um máximo de 2/3 mm para que seja possível acender a 
lamparina. 
 
CERA LÍQUIDA RECOMENDADA: 
O combustível recomendado para as lamparinas de cera líquida é a “CERA DELL’EREMO”; o produto “LUX 
MUNDI” pode ser também utilizado. As fichas técnicas dos produtos acima mencionados são disponíveis 
para o usuário a pedido do fabricante. 
ATENÇÃO: O uso de outros tipos de cera líquida ou combustíveis é fortemente desencorajado. 
O fabricante não assume responsabilidade pelo uso de produtos diferentes dos acima mencionados. 
 
PREENCHIMENTO DO RECIPIENTE, MECANISMO DE ABERTURA, QUANTIDADE DE CERA: 
 
O recipiente da lamparina tem que ser preenchido por 3/4 do seu volume de cera líquida e a mecha 
colocada no interior, prestando atenção para evitar derramamentos.  
É preciso colocar a lamparina de cera líquida num lugar adequado: por causa da presença da chama, é 
obrigatório colocá-lo longe do alcance crianças e animais, para prevenir derrubamentos e outros acidentes. 
 
MANUAL DO UTILIZADOR DA DE CERA LÍQUIDA: 



31/01/2019 Processo 2 10 
 
Depois de preencher a lamparina, a tampa tem que ser fixada de forma segura. É preciso também aguardar 
até que a mecha seja bem embebida de cera líquida antes de acender a lamparina.  
 
 
 
MANUTENÇÃO DA LAMPARINA E DA MECHA: 
Depois de algumas horas de utilização, todas as partes da lamparina têm que ser examinadas para verificar 
que não haja problemas de funcionamento; o recipiente e a mecha, em particular, têm que ser 
cuidadosamente inspecionados para que permaneçam intactos durante toda a vida útil da lamparina. 
 
INSTRUÇÕES NA ETIQUETA DA LAMPARINA: 
Cada lamparina tem uma etiqueta com o código de barras e os dados do fabricante. 
 
As seguintes advertências são também incluídas: 
ATENÇÃO: NÃO INGERIR O LÍQUIDO CONTIDO, PERIGO DE MORTE. SE INGERIDO, PROCURAR 
IMEDIATAMENTE AJUDA MÉDICA E NÃO INDUZIR VÓMITO. 
ATENÇÃO: LÍQUIDO INFLAMÁVEL. NÃO USAR PERTO DE CHAMAS. 
 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: 
As seguintes informações referem-se à utilização das lamparinas e à segurança. Foram considerados os 
usos impróprios razoavelmente previsíveis.  

- Ler cuidadosamente as instruções antes do uso 
- É proibido utilizar as lamparinas com partes que têm sido danificadas ou alteradas 
- As lamparinas danificadas têm que ser descartadas de conformidade com a legislação em vigor 
- Perigo de material tóxico 
- Perigo de material inflamável 
- Não ingerir nem inalar a cera líquida contida 
- As lamparinas têm que ser utilizadas só por utilizadores experientes e em âmbito profissional 

(proibição de uso para crianças) 
- É preciso remover e descartar corretamente a cera líquida eventualmente derramada fora do 

recipiente 
- É proibido acender chamas nas proximidades das lamparinas quando o recipiente esteja aberto ou 

durante as operações de preenchimento. 
 


