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AMPOLAS DE FUMAÇA PARA TESTE DE FLUXO 
 
Aplicação: 

Testes visuais da movimentação e/ou fluxo de ar em salas, cabines, 
frestas, etc. 
Modo de usar: 

Conecte a pêra no tubo plástico transparente pelo lado em que o tubo 
tem uma beirada maior (próximo a ampola que contem as partículas de sílica 
na cor branca). 

Contando com a flexibilidade do tubo plástico transparente, quebre as 2 
ampolas de vidro internas para que os elementos passem a ter contato com o 
ar que irá fluir por dentro do tubo plástico. 

Pressione a pêra bombeando o ar de forma que passe por dentro do 
tubo plástico tendo contato com os 2 elementos expostos. 

Direcione a extremidade do tubo plástico, oposta a da pêra,  para o 
ponto onde deseja verificar a movimentação ou fluxo do ar e vá pressionando a 
pêra gerando quantidade desejada de fumaça necessária para o teste. 

Ao terminar o teste, retire a pêra e tampe as 2 extremidades do tubo 
plástico, pois os elementos poderão ainda ser reaproveitados num próximo 
teste, desde que este seja nos próximos dias. 

É difícil determinar por quantos dias os elementos ainda ficarão ativos 
após a exposição ao ar ambiente, pois são vários os fatores que influenciam 
em sua degradação. Caso os elementos tenham perdido suas propriedades e 
não gerem mais fumaça, descarte com segurança e utilize um novo tubo, 
repetindo as operações acima. 
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Cuidados: 
Evitar inalar os gases (fumaça) gerada pelas ampolas.  
As ampolas de vidro dentro do tubo contem Etilenodiamine e ácido 

acético e, 
 no caso de contato da pele com estes produtos químicos  procure  
lavar abundantemente a pele e os olhos com bastante água durante no  
mínimo 15 minutos. 

Evite o alcance do produto a crianças e animais. 
Em caso de contato direto com os olhos pode gerar irritação, se isto 

ocorrer procure  imediatamente auxílio médico 
Elementos internos: 
 Pedra pome  e Sílica 
Obs: 
A fumaça gerada não contem enxofre e não é tóxica. 

 


