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INTRODUÇÃO
A instalação do GLP é um ponto muito importante 
para os bares ou restaurantes contratantes  
e às vezes gera dúvidas sobre  o procedimento  
e a segurança do processo. Afinal, o que é preciso 
para ter o GLP no seu estabelecimento? Quais são 
as normas de segurança para a instalação do gás?  
Será que a instalação é complicada e demorada? 

Na prática, a instalação é bem mais simples 
do que parece. Independentemente da planta  
do estabelecimento, a Ultragaz promove todas  
as adequações previstas para uma instalação  
de  gás totalmente segura, dentro das normas 
técnicas previstas por lei, como a solução  
Ultrapronto. Com ela, você recebe tudo pronto  
para o funcionamento do seu bar ou restaurante,  
sem precisar se preocupar com nada. 

Confira a seguir o nosso passo a passo para  
a instalação do GLP em seu bar ou restaurante,  
com detalhes de todo o processo. Depois disso,  
basta solicitar uma visita técnica e obter  
um projeto personalizado para o seu espaço!

Um abraço e boa leitura!

Ultragaz
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1VISITA TÉCNICA
PASSO

Ao solicitar uma visita em seu bar ou restaurante,  
a Ultragaz agendará uma data em apenas alguns  
dias. Nossa equipe de profissionais qualificados  
e especializados fará uma análise técnica para  
entender as necessidades do cliente e oferecer  
as melhores soluções. Ela também providenciará  
um projeto de instalação de GLP totalmente  
customizado para a planta do seu estabelecimento. 

Neste momento, em conformidade com todas  
as normas técnicas de segurança, é definido  
o local de instalação da central de gás. A solução  
Ultra Pronto  inclui também uma simulação virtual  
3D de como ficará o espaço com a central instalada.

Em seguida, é traçado o caminho  
da tubulação até o forno e os demais 
equipamentos abastecidos pelo GLP, 
sempre com a validação do cliente. 

O nivelamento do piso para o abrigo 
pré-moldado e a adaptação do local   
às normas de segurança – como cortar 
ou pintar pisos, tampar ralos e vedar 
janelas - estão entre as adaptações  
de segurança realizadas pela Ultragaz, 
dependendo da necessidade. 

MÉDIA ENTRE  
O AGENDAMENTO 
DA VISITA TÉCNICA  
E A INSTALAÇÃO*.

13 DIAS
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2ENTREGA 
DOS MATERIAIS  
DE INSTALAÇÃO

PASSO

 *A depender do estágio do projeto.

é agendada com 
antecedência e ocorre 
durante as 24 horas que 
antecedem a instalação.

A ENTREGAPROGRAMADA A DATA,
ocorre a entrega dos materiais 
para instalação: 
• abrigo pré-moldado
• vasilhame de GLP  
(modelo B-190 ou B-125)
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3MONTAGEM 
DA CENTRAL
DE GÁS

PASSO

4. COLETOR  
COM REGULAGEM 
O coletor com regulagem 
de pressão é seguro, 
pois evita o excesso de 
pressão. Ele também 
conta com um limitador 
que age em eventuais 
falhas do regulador.

2. INSTALAÇÃO DO COLETOR 
com regulador de pressão e,  
por fim, do vasilhame de GLP 40% 
abastecido para a realização dos 
testes e da instalação da tubulação.

COLETOR

3. TUBOS 
As redes podem ser 

construídas com 
tubos multicamadas 

que são compostos 
por polietileno  

e alumínio, tubos  
de cobre e aço. 

1. ENCAIXE DAS PLACAS
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4TESTE DE SEGURANÇA

INTERLIGAÇÃO

PASSO

PASSO

Por fim, ocorrem os testes de segurança. 

O TESTE DE ESTANQUEIDADE,  
que leva cerca de uma hora, consiste  
na colocação de ar comprimido  
para garantir a ausência  de  
vazamentos em toda tubulação, 
certificando assim a segurança  
da estação de gás.

4. Por fim, o cliente 
assina um termo  
que confirma que  
a instalação foi 
concluída na data em 
questão, dentro do 
projeto acordado entre  
as partes e respeitando  
as normas de segurança.

AR-COMPRIMIDO

cerca de uma hora

TESTE DE ESTANQUEIDADE

1. Primeiro é realizada 
a interligação do 
vasilhame com o coletor 
por meio do PIG TAIL 
(Rabo de Porco), um fio 
específico para isso.

3. É realizada  
a interligação 
dos pontos, como  
o forno e os demais 
equipamentos 
abastecidos a gás. 

2. Neste ponto 
ocorre a abertura  
da válvula para 
saída de gás  
do vasilhame  
para a  tubulação.  

5
TERMO DE INSTALAÇÃO

DATA
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FINALIZAÇÃO E 
TREINAMENTO

PASSO6
Para finalizar, há um teste  
com a liberação de gás pela  
rede conectada em todos  
os equipamentos.

Realiza-se um treinamento  
com o cliente a fim de explicar  
o funcionamento da central GLP 
 e os procedimentos de segurança 
para cada situação. 
 
A Ultragaz oferece total respaldo 
para manutenção e assistência 
técnica pós-venda para a rede  
de gás. 

A central de gás finalizada fica 
compacta e não compromete o 
espaço  dos estabelecimentos. 

teste da rede
com liberação  

de gás

treinamento
sobre a central  

de GLP
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ESTUDO DE CASO

BOTECO DO

9 UNIDADES COM GÁS GLP EM SALVADOR
CARANGUEJO,
O que será que o gás GLP em 
restaurantes e bares tem a ver com 
o sucesso dos estabelecimentos? 
Talvez a história do Boteco do 
Caranguejo possa explicar.
Em 2002, o empresário Angelo Davi 
atuava no ramo de casas noturnas 
em Salvador, quando resolveu 
apostar numa ideia diferente. 
Ele e seus sócios abriram um bar 
especializado em caranguejo e 
frutos do mar. O sucesso foi tanto 
que o plano B virou plano A. As 
casas noturnas ficaram para trás e 
o Boteco do Caranguejo é hoje uma 
rede com nove unidades próprias  
na capital baiana.

Os bares abrem para o almoço e 
só fecham após o último cliente, já 
de madrugada. Filas na porta são 
comuns em todas as unidades. O 
Boteco do Caranguejo atende

A instalação da central de gás no primeiro bar  
de Angelo foi o pontapé inicial para uma parceria 
de confiança que dura até hoje, em seus nove bares. 
A Brasilgás (Ultragaz) não falha nem no Carnaval, 
quando os turistas tomam as ruas de Salvador. 

SÃO 16 ANOS 
DE PARCERIA, 
GLP BRASILGÁS 
(ULTRAGAZ) 
INSTALADO EM
TODA A REDE!

GÁS GLP ININTERRUPTO 
– ATÉ NO CARNAVAL

mais de 10 mil clientes por mês,  
e vende mais de 6 mil caranguejos 
por semana.

Além de investir no atendimento e 
colocar o cliente em primeiro lugar, 
Angelo garante que nada disso 
seria possível sem o respaldo de 
uma boa fornecedora de gás GLP. 
A empresa que entrega o melhor 
produto, com abastecimento
ininterrupto e suporte pós-venda 
100% qualificado, é justamente  
a Brasilgás, marca da Ultragaz  
em Salvador.
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ANGELO DAVID,  marketing do Caranguejo 

Assista o vídeo e conheça melhor essa história!

“Não temos como ficar sem gás durante o Carnaval, 
principal evento do ano na cidade. Precisamos 
garantir atendimento a milhares de turistas. Até hoje,
sempre pudemos contar com a Brasilgás! Nunca 
ficamos na mão“.

http://ultragazempresas.com.br/bareserestaurantes/boteco-do-caranguejo-sucesso-em-glp-restaurantes-e-bares/
https://www.youtube.com/watch?v=1vBPrql6yzE


CLIQUE AQUI E SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA GRATUITA

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_bares_restaurantes?_ga=2.72019862.442362888.1519862179-1803095279.1513877395
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_bares_restaurantes?_ga=2.72019862.442362888.1519862179-1803095279.1513877395

