
EXTINTORES PORTÁTEIS COM CARGA DE CO2

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. 

Fabricados em aço SAE 1541 sem costura, tratados termicamente, utiliza como 
agente extintor o  Dióxido de Carbono (CO2) eficiente no combate a incêndio das 
classes de fogo B e C .

Os extintores Kidde com carga  de CO2 são ideais para aplicações em riscos 
pequenos e médios, normalmente aplicados para proteger painéis e motores 
elétricos.

Possuem válvula de descarga em latão forjado com dispositivo de segurança do 
tipo ruptura, difusor em polietileno e mangueira em borracha com trama interna de 
aço. São indicados para combate a incêndio em líquidos inflamáveis e equipamen-
tos elétricos. 

Normalmente são destinados para uso em locais onde o vento e as correntes de ar 
não dispersam a concentração do jato.

O Dióxido de Carbono é um gás liquefeito sob pressão. Age na base das chamas 
por resfriamento e abafamento. 

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15.808.
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TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Projeto 
certificado

Código do 
produto

Capacidade 
extintora

Carga
(litros)

Garantia 
(anos)

Tempo de 
descarga 

(seg)

Pressão de 
trabalho 

(MPa)

Peso 
bruto 
aprox. 

(kg)

Altura 
(mm)

Diâmetro 
(mm)

KB-CO2-4 2.212.001 5-B:C 4 1 10-12 12,6 14,1 470 165

KB-CO2-6 2.214.003 5-B:C 6 1 15-19 12,6 19,0 620 165

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

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.
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