Mangueiras
Especiais

Mangueiras especiais Kidde são Indicadas para
manutenção industrial, limpeza de área, edifícios
comerciais, industrias e Corpo de Bombeiros.
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MANGUEIRA ESPECIAIS

Sintex SR (Semirrígida)

Sintex Dur

Aplicações
Edifícios comerciais, industrias e Corpo de Bombeiros. Atende aos requisitos da norma EN 694B, conforme item 5.7.3.2 da NBR 13714 e IT 22 do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Características
Mangueira de incêndio semi-rígida, singela, com reforço em fio de
poliéster de alta tenacidade e monofilamento, tecimento horizontal na cor
branca, tubo interno de borracha sintética na cor preta.

Aplicações
Indicada para manutenção industrial e limpeza de áreas.

Características
Mangueira com reforço têxtil tecido em fio sintético de alta tenacidade
com revestimento externo e tubo interno com borracha nitrílica. Leve e
flexível, possui as vantagens de uma mangueira de PVC e a resistência à
abrasão dos pesados mangotes de borracha.

3

Opcionalmente fornecida com esguicho de 1”, sem o esguicho e com
uniões e montada em carretéis tipo mangotinho da linha Kidde.

Especificações

Especificações
Modelo

Diâmetro
mm (pol.)

Pressão de

Pressão

Pressão

trabalho

de teste

de ruptura

(kgf/cm2)

(kgf/cm2)

(kgf/cm2)

Compr.
(m)

Modelo

Diâmetro mm
(pol.)

Especific.

Pressão de

Pressão

trabalho

de teste

(kgf/cm2)

(kgf/cm2)

14

28

Pressão
de ruptura

Compr.

(kgf/cm2)

(m)

Específic.
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Sintex SR
Semirrígida

1”

14

28

42

20

Sintex

40 (1 1/12”)

25

Dur

65 (2 1/2”)

30

42

Máx. 30

MANGUEIRA ESPECIAIS

Sintex Irrigação
Aplicações
É ideal para a agricultura, particularmente em sistemas autopropelidos.

Características
Mangueira com reforço têxtil tecido em fio sintético de alta tenacidade
com revestimento externo e tubo interno em borracha sintética.
Resistente à abrasão e interpéries.
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A concepção inicial do projeto de desenvolvimento da mangueira de
irrigação é para o uso exclusivo com água; a Kidde Brasil não recomenda
e não se responsabiliza pela utilização com qualquer outro fluido, fato que
implica na perda da garantia da mangueira.

Especificações
Modelo

Diâmetro
mm (pol.)

Sintex

2 1/2”, 3”

Irrigação

e 4”

Pressão de

Pressão

Pressão

Compri.

trabalho

de teste

de ruptura

máximo

(kgf/cm2)

(kgf/cm2)

(kgf/cm2)

(metros)

10

20

30

200

Fundada por Walter Kidde em 1917, um pioneiro
na detecção precoce de fumaça e supressão de
incêndio, a Kidde é um dos maiores fabricantes
mundiais de produtos de segurança contra incêndio.
Trabalhamos cada dia para crescer em nosso legado
de inovação, fornecendo soluções avançadas para
proteger pessoas e propriedades contra incêndios e
riscos relacionados. A Kidde faz parte da Carrier Global
Corporation (NYSE:CARR), um fornecedor líder mundial
de tecnologias inovadoras de aquecimento, ventilação
e ar condicionado (HVAC), refrigeração, proteção contra
incêndio, segurança e automação predial.

Telefone: (19) 2101-8400
e-mail: contato@kidde.com.br
www.kidde.com.br
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