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MODO DE USAR: 
NA CHURRASQUEIRA - O GEL ACENDEDOR CENAP deve ser colocado no interior da mesma em 
pequenas quantidades fazendo pequenos montinhos de gel em cima dos carvões. Acenda e coloque o 
carvão ao redor do fogo em forma de armação, de maneira que não abafe o fogo.
RECHAUD FOUNDE - Encher o queimador com o GEL ACENDEDOR CENAP, regule a tampa do 
queimador para obter o tempo necessário de queima.
LAREIRA - Coloque o carvão, espalhe o GEL ACENDEDOR CENA
 
PRECAUÇÕES: Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não ingerir. Em caso de 
ingestão não provoque vômito e consultar imediatamente um médico, um Centro de Intoxicação ou um 
Posto de Saúde mais próximo. Não perfure 
corrente, se persistirem os sintomas de irritação procure um médico. ATENÇÃO: MANTER FORA DO 
ALCANÇE DE CRIANÇAS. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL PROCURE UM POSTO OU UM 
MÉDICO IMEDIATAMENTE. CENTRO DE ASS
 
COMPOSIÇÃO: Álcool Etílico, água, polímero, neutralizante, desnaturante.
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FOGO NOBRE - ACENDEDOR EM GEL CENAP
É um produto utilizado para acender churrasqueiras, lareiras e 
fondue. 
 
Embalagem: Frasco de 500 ml. 

 Peso Comp. Larg.
Fardo 12x500 ml 6,5 28 21
Frasco 500 ml 0,54 7 7 
Código de Barras EAN-13 DUN
Frasco 500 ml 789.62355.0042-1 2-789623550042

 

O GEL ACENDEDOR CENAP deve ser colocado no interior da mesma em 
pequenas quantidades fazendo pequenos montinhos de gel em cima dos carvões. Acenda e coloque o 

redor do fogo em forma de armação, de maneira que não abafe o fogo. 
Encher o queimador com o GEL ACENDEDOR CENAP, regule a tampa do 

queimador para obter o tempo necessário de queima. 
Coloque o carvão, espalhe o GEL ACENDEDOR CENAP por cima e acenda.

: Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não ingerir. Em caso de 
ingestão não provoque vômito e consultar imediatamente um médico, um Centro de Intoxicação ou um 
Posto de Saúde mais próximo. Não perfure a tampa. Em caso de queimadura, lavar a área com água 
corrente, se persistirem os sintomas de irritação procure um médico. ATENÇÃO: MANTER FORA DO 
ALCANÇE DE CRIANÇAS. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL PROCURE UM POSTO OU UM 
MÉDICO IMEDIATAMENTE. CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800

: Álcool Etílico, água, polímero, neutralizante, desnaturante. 
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ACENDEDOR EM GEL CENAP 
É um produto utilizado para acender churrasqueiras, lareiras e 

Larg. Alt. 
21 25 
 25 

DUN-14 
789623550042-5 

O GEL ACENDEDOR CENAP deve ser colocado no interior da mesma em 
pequenas quantidades fazendo pequenos montinhos de gel em cima dos carvões. Acenda e coloque o 

 
Encher o queimador com o GEL ACENDEDOR CENAP, regule a tampa do 

P por cima e acenda. 

: Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não ingerir. Em caso de 
ingestão não provoque vômito e consultar imediatamente um médico, um Centro de Intoxicação ou um 

a tampa. Em caso de queimadura, lavar a área com água 
corrente, se persistirem os sintomas de irritação procure um médico. ATENÇÃO: MANTER FORA DO 
ALCANÇE DE CRIANÇAS. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL PROCURE UM POSTO OU UM 

ISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-7226001 


