INFORMATIVO ABINAM / SINDINAM (26/03/2020)
Principais recomendações ao consumidor de Água Mineral Natural e Potável
de Mesa (Água Natural) em Garrafões Retornáveis de 10 e 20 Litros

• Verificar as condições externas da embalagem, da tampa e do lacre de
segurança.
Nota: Garrafões que utilizam tampa do tipo stop spill não necessitam do lacre
externo, pois a tampa já possui lacre de segurança.
• Conferir no rótulo e/ou no lacre e/ou na tampa a data do envaze e o prazo de
validade da Água Mineral Natural e Potável de Mesa, bem como o nome da
marca da água envasada.
• Recusar o produto quando apresentar sinais de violação no lacre de
segurança ou alterações no rótulo ou na tampa ou que apresente vazamento.
• No caso do garrafão retornável, verificar a data da fabricação e o prazo de
validade da embalagem na região do ombro ou no fundo da embalagem, bem
como o número da certificação do garrafão.
• Só aceitar garrafão limpo e sem evidência de fraturas, abaulamento, bolhas
de ar, rebarbas, remendos, cortes, pontos negros ou com irregularidades no
gargalo.
• Garrafões retornáveis com mais de três anos de uso devem ser
rejeitados.
• Conservar o produto Água Mineral Natural ou Potável de Mesa ao abrigo da
luz solar em local limpo, arejado e seco e sem odores.
• Não deixar o garrafão exposto à luz solar direta para evitar a alteração da
qualidade da água mineral e o desenvolvimento de algas.
• As embalagens utilizadas no acondicionamento das Águas Minerais Naturais
e Potáveis de Mesa deverão garantir a integridade do produto, sem alteração
das suas características físicas, físico-químicas, químicas, microbiológicas e
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organolépticas.
• Não deixar o garrafão (cheio ou vazio) junto com produtos com odor forte,
produtos tóxicos ou materiais de limpeza.
• Não utilizar a embalagem do garrafão retornável para acondicionar outros
produtos; ela é de uso exclusivo de água mineral.
• Periodicamente, fazer a limpeza e a desinfecção do bebedouro, segundo o
procedimento aconselhado pelo fabricante ou outros processos de
desinfecção recomendados por profissionais da área.
• Para evitar a formação de biofilme (acúmulo de bactérias autóctones) os
bebedouros devem ser higienizados no mínimo a cada 15 (quinze) dias em
casos de ocorrência de epidemias ou outras doenças graves na população.
• A responsabilidade pela qualidade da água mineral e potável de mesa cabe a
quem a produz, transporta e comercializa, mas, os consumidores, devem
colaborar para que a sua qualidade seja mantida até o momento do consumo.
• Antes de retirar o lacre de segurança do garrafão, limpar o garrafão com uma
esponja ou pano limpo (reservado para este uso) embebido em água potável
e detergente neutro (o que se utiliza na cozinha). Fazer esse procedimento
na pia e, a seguir, enxaguar com água potável para remover o detergente.
Depois lavar bem as mãos com água e sabão e retirar o lacre e a tampa.
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Limpeza externa do Garrafão e Retirada do Lacre de Segurança antes de
Colocá-lo no Bebedouro
1
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1. Limpar com esponja e detergente neutro
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2. Enxaguar com água potável
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3. Limpar a tampa com papel toalha e álcool 70%

4. Retirar o Lacre
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5. Retirar a tampa após a lavagem e desinfecção
das mãos
6. Após limpeza e colocação do garrafão no bebedouro descartar o primeiro copo da água.
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