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Introdução
           

RiteDose

HYD-RDO-SBB HYD-RDO-BBB
RiteDose 

Enchimento de 
garrafa, botão azul, 
rosca BSPP (10PK)

RiteDose 
Enchimento de 

balde, botão azul, 
rosca BSPP (10PK)

Precauções de segurança
AVISO! Leia atentamente as precauções antes da operação. Atenda a todos os códigos e regulamentos locais 
aplicáveis.

OBRIGADO POR SEU INTERESSE EM NOSSOS PRODUTOS
Use este equipamento com cuidado e observe todos os avisos e precauções.

VESTIMENTA 
DE PROTEÇÃO

Use Roupas e óculos de proteção ao dispensar produtos químicos ou outros materiais ou ao trabalhar 
nas proximidades de todos os produtos químicos, enchendo ou esvaziando equipamentos ou trocando as 
pontas de diluição.

SEMPRE

observe as instruções de segurança e manuseio do fabricante do produto químico.
dirija a descarga para longe de você ou de outras pessoas, ou para recipientes aprovados.
dispense produtos de limpeza e produtos químicos de acordo com as instruções do fabricante. Tenha 
CUIDADO ao fazer a manutenção do seu equipamento.
remonte o equipamento de acordo com os procedimentos de instrução. Certifique-se de que todos os 
componentes estejam firmemente aparafusados ou travados na posição.

MANTENHA O equipamento limpo para manter a operação adequada.

CONECTE apenas em saídas de água da torneira (2,8 Bar mínimo, 5,8 Bar máximo e temperatura máxima da  
água 49 ° C).

NOTA se a unidade for usada para encher uma pia ou a mangueira de descarga puder ser colocada em uma pia, 
a unidade deve ser montada de forma que a parte inferior do gabinete fique acima da borda da pia.
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Tabela de diluição
Água @ 2.75 bar
Produto = 1.0 cP

Pontas 
de 

diluição
(Tip) #

Cor das 
pontas 

(Tip)

Razão 
de 

diluição

# 70 Bege 8:1

# 40 Azul 16:1

# 28 Verde 32:1

# 20 Amarelo 64:1

# 14 Roxo 128:1

3/4“ BSP
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HYD-RDO-E (10 PK)
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Garantia Limitada
 
O Vendedor garante exclusivamente ao Comprador que os Produtos estarão livres de defeitos de material e de fabricação 
sob uso e serviço normais por um período de um ano a partir da data de conclusão da fabricação. Esta garantia limitada não 
se aplica a (a) mangueiras; (b) e produtos que têm uma vida normal inferior a um ano; ou (c) falha no desempenho ou danos 
causados por produtos químicos, materiais abrasivos, corrosão, raios, alimentação de tensão inadequada, abuso físico, 
manuseio incorreto ou aplicação incorreta. No caso de os Produtos serem alterados ou reparados pelo Comprador sem a 
aprovação prévia por escrito do Vendedor, todas as garantias serão anuladas.

Nenhuma outra garantia, oral, expressa ou implícita, incluindo qualquer garantia de comercialização ou 
adequação a qualquer propósito específico, é feita para esses produtos, e todas as outras garantias são 
expressamente excluídas por meio deste.

A única obrigação do Vendedor sob esta garantia será, por opção do Vendedor, reparar ou substituir  quaisquer produtos 
considerados diferentes dos garantidos, no modo F.O.B., ou seja, material posto na fábrica da Hydro em Cincinnati, Ohio.

Limitação de responsabilidade

As obrigações de garantia do Vendedor e os recursos do Comprador são única e exclusivamente conforme declarado 
neste documento. O Vendedor não terá nenhuma outra responsabilidade, direta ou indireta, de qualquer tipo, incluindo 
responsabilidade por danos especiais, incidentais ou conseqüenciais ou por quaisquer outras reivindicações por danos ou 
perdas resultantes de qualquer causa, seja com base em negligência, responsabilidade objetiva, violação de contrato ou 
quebra de garantia.

Garantia 


