
Dicas de limpeza diária para eliminar 
o chumbo da canalização de água potável 
de sua casa
INFORMAÇÕES DE SAÚDE IMPORTANTES PARA OS PROPRIETÁRIOS QUE 
TÊM CANALIZAÇÕES DE CHUMBO

Se a canalização de sua casa estiver ligada à conduta de água da cidade 
por um tubo de distribuição de água com seções feitas de chumbo, 
um metal tóxico, isso poderá afetar sua saúde. Siga as etapas abaixo 
para limpar a canalização de sua casa até a canalização de chumbo ser 
substituída. O chumbo é prejudicial para todas as pessoas. As mulheres 
grávidas e seu feto, os bebês e as crianças com menos de seis anos de 
idade e os adultos com elevada pressão arterial e problemas renais 
correm o maior risco.

ATENÇÃO!    

Instruções para limpeza diária
Deixe correr água fria pela torneira durante pelo menos três minutos. Isso 
proporcionará água potável proveniente da conduta de água da cidade que 
é segura para beber, cozinhar, preparar fórmula para bebês, alimentar seus 
animais de estimação, fazer gelo ou regar hortas.

DICA: Você também pode obter água potável da conduta de água da cidade 
tomando um duche, lavando a louça, usando a máquina de lavar roupa ou 
puxando a descarga primeiro.

Melhor altura 
do dia?

Com que 
frequência?

Durante quanto 
tempo?

Quando posso 
parar?

•	 Logo	de	manhã

•	 Quando	chega	a	
casa	do	trabalho,	
se	ninguém	tiver	
usado	a	água	
todo	o	dia

•	 Antes	de	usar	
a	água	para	
cozinhar	ou	
beber

•	 Se	ninguém	usar	
a	água	há	seis	
horas	ou	mais

Pelo	menos	3	a	5	
minutos

Esta	manutenção	
contínua	deve	
ser	realizada	
regularmente,	
mas	é	
especialmente	
importante	em	
casas	que	ainda	
têm	canalizações	
de	chumbo



Limpeza dos arejadores das torneiras
Garantir que a água de suas torneiras seja segura é uma responsabilidade compartilhada 
entre a Philadelphia Water e nossos clientes. Trabalhamos arduamente para garantir que 
nossa água potável seja da melhor qualidade - não deixe que uma canalização doméstica 
inadequada o impeça de obter a melhor água disponível! 

Enquanto	a	água	passa	pela	canalização	de	sua	casa,	o	chumbo	de	juntas	
de	brasagem	e	tubos	de	chumbo	velhos	pode	entrar	na	água.	Outros	
resíduos	também	podem	se	acumular	no	arejador.	É	importante	limpar	
os	arejadores	e	filtros	das	torneiras	para	remover	quaisquer	resíduos.

Com que frequência devo limpar os arejadores?
Limpe todos os arejadores uma vez por mês durante 6 meses e, 
posteriormente, duas vezes por ano, na primavera e no outono. Você 
também deve substituir os arejadores todos os anos. Você pode adquiri-
los em sua loja de ferragens ou loja de bricolage local.

É um dispositivo que está 
fixo à ponta da torneira.  Este 
permite poupar água, filtra 
quaisquer resíduos e impede 
que a água salpique. 
À medida que a água passa 
pelo filtro, ela se mistura 
com o ar e flui de forma mais 
uniforme.

Instruções para limpar os arejadores
Se sua torneira tiver um arejador que você consiga 
remover, siga estas etapas simples:

q Coloque um pano no ralo do lavatório para o caso de 
deixar cair alguma 

q Se você precisar usar uma chave ou alicate, envolva 
fita adesiva em torno das pontas da chave ou alicate ou 
no arejador.  Usar fita adesiva impede que você risque o 
arejador.

q Desenrosque o arejador.

q Separe cada peça – compartimento do arejador, 
arejador e anilha de borracha.

q Remova pequenos resíduos do filtro e de outras peças.
Ensope as peças em vinagre branco durante alguns 
minutos.

q Esfregue-as com uma escova.

q Scrub them with a brush.

q Se o arejador e a anilha de borracha estiverem em más 
condições,  substitua-os.

q Volte a montar as peças do arejador.

q Volte a enroscar o arejador na torneira.

q Repita estas etapas em todas as torneiras.

Você precisará 
do seguinte:  

• Pano peça

• Fita adesiva 

• Chave ou    
   alicate

• Escova       
  de dentes                       
  antiga

• Vinagre branco

• Bacia de    
   plástico   
   pequena

•  Arejadores   
   adicionais                 

• Anilhas                         
   adicionais

Resolução de problemas
Não consegue encontrar o arejador?
Algumas torneiras têm arejadores 
ocultos. Se você tiver um arejador 
oculto, siga as instruções do 
fabricante.

Se você tiver um 
filtro de água 
fixo à torneira, a 
torneira não tem 
um arejador.


