
EXTINTORES PORTÁTEIS COM CARGA DE GÁS DUPONT™ 
FE36®

Os extintores FE36® da linha Premium da Kidde Brasil são a melhor solução para 
a proteção de ambientes tais como Datacenters, Centrais de Telecomunicações, 
Museus, Laboratórios, ou seja, ambientes limpos e que não podem ser contamina-
dos pelo agente extintor. O seu projeto alia a segurança e facilidade na operação, 
desempenho, eficácia, qualidade assegurada pelo fabricante e a tranquilidade em 
possuir um produto com 05 anos de garantia. 

Os extintores com carga de FE36® são leves e de fácil operação, ambos possuem 
mangueira de descarga facilitando o direcionamento do jato de descarga durante 
o uso. Podem ser aplicados em componentes eletrônicos sensíveis sem danifica-
los ou causar qualquer risco de choque térmico. 

O gás Dupont™ FE36® é um HFC, incolor, inodoro, eletricamente não condutível. 
O FE36® tem desempenho e eficiência comparados ao do Halon 1211, porém 
é muito menos tóxico e seu potencial de destruição da camada de ozônio é 
zero. O Dupont™ FE36® é descarregado em estado líquido tornando-se um gás 
permitindo um excelente alcance da descarga. A extinção das chamas ocorre por 
meio de absorção do calor e abafamento.

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

Projeto 
certificado

Código do 
produto

Capacidade 
extintora

Carga
(kg)

Garantia 
(anos)

Tempo de 
descarga 

(seg)

Pressão de 
trabalho 

(MPa)

Peso 
bruto 
aprox. 

(kg)

Altura 
(mm)

Diâmetro 
(mm)

 KB-HA2 2.002.070 5-B:C 2 5 13-15 0,7 3,1 405 101,6

KB-H4.5 2.002.089 1-A:10-B:C 4,5 5 20-24 0,7 6,7 524 137

Os extintores de Linha Premium são garantidos 
contra defeitos de fabricação pelo período de 5 anos.
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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