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NOTIFICAÇÃO DE RECALL

REDUTORES DE PRESSÃO PARA GPL (BUTANO OU
PROPANO) MODELOS NOVACOMET e CLESSE
Clesse INDUSTRIES, fabricante de redutores de pressão para gás de garrafa,
butano ou propano, marca Novacomet e Clesse, emite um recall imediato
para redutores da família de produtos BP1803 - BP1903VT - 1455 - 455- 446.
Estes redutores são utilizados ou montados em garrafas de propano e butano
e outras instalações de GPL, o recall se refere a todos os produtos que foram
fabricados entre Junho de 2010 e Setembro de 2015.
Usando o processo de identificação, se seus reguladores fazem parte do recall,
usado em aplicações externas e estão dentro das datas especificadas, registre
seus dados utilizando um dos métodos a seguir indicados. Se você está
inseguro sobre como identificar o seu produto, por favor visite nosso website
www.clessesafetynotice.com ou entre em contato com o nosso Help Line
deste recall. Após o registo e identificação bem sucedidos, Clesse Industries
irá providenciar a substituição dos redutores BP1803 - BP1903VT - 1455 455 - 446 gratuitamente, bem como contribuir para o custo da troca do produto
que está inserido neste recall.

Distribuidores de GPL e Comerciantes:
Por favor, garantam que qualquer estoque remanescente datado
entre Junho de 2010 e Setembro 2015 estão documentados para
substituição usando o site para registro, conforme detalhado abaixo.
Reguladores de gás instalados:
Parques residenciais e para férias, instaladores e particulares, por favor,
identifiquem quaisquer reguladores instalados usando as imagens
abaixo e verifiquem se o produto está marcado com Novacomet ou
Clesse BP1803 - BP1903VT - 1455 - 455 - 446 e se possui uma data de
fabricação entre Junho de 2010 e Setembro de 2015.
Instaladores de gás, proprietários residenciais ou parque de férias
que podem ter muitos reguladores instalados, por favor, entre em
contato com o Help Line do recall. Nós iremos auxiliar na elaboração
de um programa de substituição.

Website para registro: www.clessesafetynotice.com

Help Line do recall: +33 4 63 66 30 04

Para maiores informações referentes ao porque Clesse Industries está a realizar
este recall e para obter mais informações, visite www.clessesafetynotice.com
Identificação
Os produtos que serão substituidos estão
marcados BP1803 - BP1903VT - 1455 455 ou 446 e foram fabricados entre Junho
de 2010 e Setembro de 2015 e foram
montados em área externa.

Modelo BP1803

NOVACOMET

Modelo BP1903VT

NOVACOMET

Qualquer outro modelo de regulador, ou
fora deste período não faz parte do recall
destes produtos.

Nota: No intuito de evitar qualquer risco para sua
segurança e da sua instalação, os redutores de
pressão devem ser substituídos por profissionais
devidamente acreditados para isto.
Modelo 1455

CLESSE

Modelo 455

CLESSE

Modelo 446

CLESSE

