EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
LINHA CONVENCIONAL

INTRODUÇÃO
Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade
assegurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última
geração, que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder o
período de garantia de seus produtos.
O extintor Kidde à base de água é ideal para aplicação em riscos pequenos.
Fabricados em aço carbono, utiliza água potável como agente extintor eficiente em
princípios de incêndio da classe A. Possui alto tempo de descarga, permitindo ao
operador combater vários focos de incêndio simultaneamente.

DESCRIÇÃO TÉCNICA
Os extintores Kidde possuem áreas mínimas de soldagem, permitindo alta
resistência a pressão e estanqueidade. O processo de pré-tratamento e pintura
utilizado, totalmente automatizado, resulta em alta resistência a corrosão. Os
extintores fabricados pela Kidde passam por um processo eletrônico de detecção
de micro-vazamento, capaz de garantir a estabilidade da pressão normal de
carregamento até o término do prazo de garantia.

GARANTIA E MANUTENÇÃO
Os extintores da Linha Kidde são garantidos contra
defeitos de fabricação pelo período indicado na
tabela de especificações.

Possuem base plástica. Não amassa, não enferruja, não provoca faíscas quando
em atrito com o piso e é de fácil remoção para inspeção do recipiente.

Para informações sobre a abrangência da garantia
consulte o termo de garantia existente em nosso
website www.kidde.com.br .
A manutenção de extintores deve ser realizada
preferencialmente por empresas de manutenção
autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBs, conforme
manuais técnicos específicos disponíveis em nosso
website www.kidde.com.br.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
Projeto
certificado

Código do
produto

Capacidade
extintora

Carga
(litros)

Garantia
(anos)

KB-AP10

2.505.001

2-A

10

1

Tempo de

Pressão de

61-67

1

descarga
(seg)

trabalho
(MPa)

NORMAS
Fabricado de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15.808.

CONTATO
Kidde Brasil Ltda. | Rua Iracema Lucas, 755 - Distrito Industrial - Vinhedo SP
13280-000 - Brasil | Tel.: +55 (19) 2101-8400 | Fax: +55 (19) 2101-8494 | contato@kidde.com.br

Peso
bruto
aprox.
(kg)

Altura
(mm)

Diâmetro
(mm)

14,3

685

177

