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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 A12/0391/17, por
motivo de risco grave relativamente ao seguinte produto:
“Artigo de pirotecnia: (Fogo-de-artifício). Tipo: Petardo Flash (Flash Banger). Categoria: F3.

Lote: Marcação CE 1395, registo n.º
1395-00525/2012, ano de fabrico 2016. Embalagem: Flash Bangem Dum Bum, P6A –
Nec 100 g. Descrição: Os petardos individualmente são embalados em caixas de 20
unidades, sendo este o pacote menor. As instruções de segurança estão indicadas
na embalagem.
País origem: República Popular da China
Países de destino: Republica Checa e outros
Fabricante/exportador: “Pyro Moravia Fireworks Company s.r.o”, V Zahradach 2201,
708 00 Ostrava – Poruba, Republica Checa
Distribuidor: “Klásek Trading s.r.o.”, B#idli#ná 785, 742 85 V#esina, República Checa
Designação:

Dum

Bum.

Modelo:

P6A.

Esta medida é justificada pois estes artigos foram testados e verificou-se que excede o nível de
pressão sonoro de 120 dB.
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 artigos, 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:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.notific
ation&search_term=A12/0391/17&exclude_search_term=0&search_year=2017
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