
Olá! Sua Lareira Container chegou!
Leia cuidadosamente as instruções 

para se aquecer com segurança.

Agradecemos por ter escolhido a lareira a álcool da emobilia. Ela é uma 
ótima e moderna opção de aquecimento: sem fumaça, sem fuligem e sem 
cheiro. Recomendamos o uso de álcool 92,8º, etanol veicular ou fluído 
especial para lareiras. 

Não há necessidade de instalações especiais, como chaminés, 
instalações de gás ou elétricas. Lareiras a álcool não emitem monóxido de 
carbono. Assim, podem ser utilizadas em ambientes internos e externos. 
Feita de chapa de aço laminado à frio e pintada com tinta resistente ao 
calor, a lareira vem com queimador e abafador feitos em aço inox.

FIQUE 
ATENTO!

A lareira a álcool possui FOGO REAL e utiliza o 
oxigênio do ar do ambiente onde está instalado.

Assim, permita que o ambiente seja bem 
ventilado, suprindo sempre novo ar.

MANTENHA DISTÂNCIA DO FOGO PARA EVITAR 
RISCOS DE QUEIMADURA E INCÊNDIO. 

NÃO DEIXE O EQUIPAMENTO AO ALCANCE 
DE CRIANÇAS PEQUENAS OU DE MENORES 

NÃO SUPERVISIONADOS. 

NÃO DEIXE A LAREIRA ACESA SEM 
UMA PESSOA PRESENTE.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO: 
A lareira e o queimador devem ser limpos regularmente. Use água morna e detergente 
liquido neutro para limpar a superfície. Manchas podem ser removidas mais 
facilmente com um tecido macio embebido numa mistura de água morna com algum 
líquido de limpeza de PH neutro. Com o uso, é normal que o queimador adquira uma 
cor amarela escura próxima à abertura da chama, devido ao calor emanado. Esta 
coloração não é ferrugem e não afeta o bom funcionamento do seu queimador. Nunca 
mergulhe sua lareira na água. 

ATENÇÃO: nunca use produtos químicos, palha de aço ou esponjas abrasivas. Isto 
poderá riscar e manchar a superfície permanentemente. Não nos responsabilizamos 
por qualquer dano resultante destes procedimentos indevidos.
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CUIDADOS PRÉVIOS

abafador

queimador

container

tranca

Use a tranca 
como acendedor

Lareira fechada 
com abafador

- Não toque no queimador e na parte 
superior da lareira enquanto estiver 
acesa, pode causar queimaduras.

- Aguarde no mínimo 20 minutos após 
a extinção do fogo para tocar a lareira.

- Nunca reabasteça o combustível se o 
fogo estiver aceso e nem transporte a 
lareira acesa. 

- Não deixe materiais inflamáveis, 
móveis e prateleiras a menos de 1 
metro de distância da lareira. Para 
cortinas e tecidos a distância segura 
é de no mínimo dois metros.

- Não fume enquanto estiver 
manuseando o combustível. SE
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 As lareiras possuem maior eficiência 
em ambientes protegidos e são 
projetadas para aquecer em torno de 
50m3. Em ambientes totalmente 
fechados, a falta de oxigênio pode 
causar sensação de fadiga repentina e 
dificuldade em concentrar-se.

Evite grandes correntes de ar para que 
as chamas permaneçam de preferência 
na posição vertical, sem mudanças 
bruscas de direção ou intensidade. 

Coloque em um local estável, 
impedindo a queda ou acidentes com a 
lareira. 

No primeiro acionamento pode 
ocorrer uma expansão de ar no 
momento do acendimento e 
respingar gotas de álcool ou fluido. 

Mantenha-se a uma 
distância segura.

Nos primeiros usos você vai sentir 
um cheiro característico, mas não 
se assuste! É a cura e secagem da 
pintura e do silicone usado no 
queimador. Isso é normal e, após o 
segundo ou terceiro acendimento. 
não haverá mais esse cheiro.

Após abastecer, guarde o 
recipiente de álcool ou fluido a 
uma distância segura da lareira. 
Ainda, para evitar acidentes, 
confira se não houve 
derramamento de álcool na parte 
externa da lareira ou ao seu redor.
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Abastecer
Utilizar álcool de cereais ou álcool etílico 92,8. Coloque 
a quantidade de álcool que desejar de acordo com 
tempo de utilização. O limite máximo para segurança é 
de 1cm abaixo da borda. 

Acender
Com ajuda de um acendedor longo, aproxime a chama 
ao álcool colocado dentro do recipiente. Se não possuir 
um acendedor, a tranca da Lareira Container pode ser 
usado como um acendedor. 
Presa por ímas, basta puxar a tranca e mergulhe a 
ponta da ferramenta, não mais que 2 cm, no 
álcool/fluído. Com um isqueiro, coloque fogo nesta 
ponta, formando uma tocha. Introduza a ponta da 
ferramenta em chamas na abertura do queimador. 

Controle da chama
Conforme o álcool esquenta, o fogo ganha intensidade. 
Após aproximadamente 10 minutos, as chamas 
estarão em um tamanho ótimo. 

Reacender
Antes de aproximar o acendedor do álcool, verifique se 
a chama realmente se apagou. Após confirmar, 
aproxime a chama do álcool dentro do queimador.

Reabastecer
Nunca reabasteça a lareira se a chama estiver acesa. 
Antes de adicionar álcool ou fluido ao queimador, 
verifique se o fogo se apagou completamente. Para 
eviter acidentes, espere o queimador resfriar por, no 
mínimo, 10 minutos. Após esse tempo, coloque o álcool 
ou fluido conforme explciado anteriormente.

Apagar
O ideal e seguro é deixar o álcool ou fluido queimarem 
completamente. Caso deseje apagar a chama, utilize o 
abafador para tampar a abertura do queimador. 
Verifique se a chama foi totalmente apagada. Se 
permanecer acesa, tampe novamente a abertura e 
aguarde de 5 a 10 minutos. Repita o processo até o fogo 
se extinguir por completo. Lembre-se! Não deixe a 
lareira sozinha se não tiver certeza do apagamento. 

Acidentes e incêndio
Em caso de incêndio, utilize um extintor de pó químico. 
Nunca apague o fogo com água. 

Caso o uso da sua lareira não seja constante, procure 
remover todo o combustível que não for utilizado, para 
evitar acidentes.

queimador


