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Na hora da conversão para GNV
1 - Só converta seu carro em oficina homologada pelo Inmetro
Para conferir se a oficina consultada é homologada, acesse o site:
http://www.inmetro.gov.br/inovacao/oficinas/listagem.asp

Confira a lista dos nossos parceiros credenciados clicando aqui

2 – Exija o equipamento original BRC ou Zavoli.
Caso tenha dúvidas se o equipamento que estão te oferecendo é original BRC ou Zavoli,
observe as fotos dos equipamentos aqui no nosso site ou entre em contato conosco por
telefone ou Whatsapp.

3 – É importante que a manutenção preventiva esteja em dia para que o veículo alcance a
performance esperada utilizando o GNV.
Execute as revisões periódicas do seu veículo de acordo com o indicado no manual do
fabricante.
Verifique se o veículo a ser instalado está funcionando bem no combustível original, o bom
funcionamento do sistema GNV dependerá do bom funcionamento do veículo em seu estado
original
4 – Confira se o cilindro é novo ou retestado.
Em caso de cilindros novos, confira se está homologado pelo INMETRO (clique aqui para ver
um exemplo). Em caso de cilindros retestados, verifique se o reteste está dentro da validade,
assim como o prazo de vida útil do cilindro (clique aqui para ver um exemplo). Os cilindros de
GNV não podem sofrer qualquer tipo de solda ou remendo.

5 – Após a conversão, exija a nota fiscal eletrônica dos equipamentos GNV e o Certificado de
Homologação do Inmetro para fazer o registro da conversão no Detran.

6 – Aproveite toda economia e performance que só os equipamentos BRC e Zavoli
proporcionam.
7 – Faça a revisão periódica conforme indicado no manual do equipamento adquirido.

Após a conversão do veículo
O GNV é um combustível seguro, pois as exigências do Inmetro e dos órgãos
regulamentadores garantem essa segurança. Para isso é importante que o usuário do veículo
siga algumas recomendações:
•

Não tente você mesmo consertar os pequenos defeitos. Procure a sua
convertedora.

•

Não confunda nunca o Gás Natural Veicular (GNV) com o gás de cozinha (GLP).

•

Não rode com qualquer tipo de vazamento. Assim que notar algo suspeito,
feche o cilindro, passe para o combustível liquido e procure a assistência
técnica.

•

Não permita que curiosos alterem os ajustes do seu carro.

•

Seja você um fiscal do GNV: Para preservar a segurança de todos, denuncie as
oficinas convertedoras clandestinas, kits GNV piratas, cilindros com prazo de
validade vencido ou com quaisquer outros indícios de adulteração ou
irregularidade.

•

Mantenha a rotina de manutenção preventiva do veículo, troca de óleo, vela,
filtros, etc.

