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INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
No âmbito do sistema de troca rápida de informações (RAPEX) foi emitida notificação nos termos
do artigo 12.º da Directiva n.º 2001/95/CE, à qual foi atribuída o número de alerta A12/0783/16, por
motivo de risco grave relativamente ao seguinte produto:
“Artigo de pirotecnia (Fogo-de-artifício): tipo Petardo (Banger), categoria 2, certificado n.º
1646-F2-104-091-02,

designação

KING

COBRA

KNALLKORPER,

marca

comercial

FIREEVENT, modelo Art. KN030-013, lote EAN: 9120019181451.
Descrição: Petardo (Banger), categoria 2, com teor líquido de explosivos (NEC) de 6,0gr,
contendo a embalagem 5 petardos (bangers)
Fabricante: “INSMART INTERNATIONAL LIMITED”, Hunan - China
Importador/Distribuidor: “MICHAEL RZEHAK GMBH”, Hohenems - Áustria
Revendedor: “PYRO4YOU ARTIFICES (Volken Gabriel S.à.r.l.)”, Differdange – Luxemburgo
Esta medida é justificada pois estes artigos foram testados por organismo notificado credenciado,
no âmbito dos artigos de pirotecnia, o qual concluiu que estes artigos de pirotecnia apresentam
riscos para os consumidores, nomeadamente de lesões auditivas permanentes por provocarem
ruído superior ao limite permitido de 120dB. Estes petardos produzem ruídos até aos 128.08 dB,
apresentando um ruído médio entre os 126.16dB e os 127dB.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 23/2011, de 11 de fevereiro, atento o
risco grave existente, a PSP enquanto autoridade nacional de fiscalização do mercado neste
domínio, nos termos do art.º 17.º do Regulamento n.º 765/2008, de 9 de julho, além de ter
publicitado no seu Website a adoção da medida de retirada destes fogos-de-artifício do mercado
nacional, encontra-se ainda neste momento a proceder à realização das ações adequadas no
sentido de apurar a disponibilização no mercado nacional destes petardos (bangers), tendo em
vista salvaguardar a segurança dos consumidores e de todas as pessoas que intervenham com
estes artigos.
Para mais informação sobre o assunto, poderá ser consultado:
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?eve
nt=main.notification&search_term=A12/0783/16&exclude_search_term=0&search_year=2016

Pagina1/1

Rua da Artilharia Um, nº 21 1269-003 Lisboa Telef: 213703900 - Fax:213874772
Email: depaex@psp.pt

