EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC OFFSHORE
LINHA MEGA
INTRODUÇÃO
O extintor MEGA OFFSHORE da Kidde Brasil é a melhor solução para ambientes
Offshore. O seu projeto alia a segurança da operação, desempenho, eficácia,
qualidade assegurada pelo fabricante e a tranquilidade em possuir um produto
com 3 anos de garantia com resistência a corrosão por maresia.
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DESCRIÇÃO TÉCNICA
A pintura do cabo, gatilho e cilindro tem resistência superior a 1.500 horas em
névoa salina solução 5%. Essa resistência equivale a 6x o requerido pela norma de
extintores (NBR 15.808). A Mangueira é de borracha sintética com alta resistência
ao envelhecimento, nozzle em poliamida 6.6 e empatações em latão.

GARANTIA E MANUTENÇÃO

O rótulo, bem como o selo INMETRO, possuem tratamento para resistência aos
raios UV (ultravioleta). A trava da válvula e a caixa do manômetro são em aço
inoxidável.

Os extintores MEGA OFFHSORE são garantidos
contra defeitos de fabricação pelo período indicado
de 3 anos. Durante o período de garantia não é
necessária a retirada do extintor do local para
manutenção; Inspeção mensal pelo usuário durante
os 3 anos de garantia; Após 3 anos recomendamos
a troca do extintor.

AGENTE EXTINTOR
O pó ABC, largamente utilizado na Europa e Estados Unidos, não é nocivo a
saúde. Seu principal componente é o Fosfato Monoamônico, produto largamente
utilizado na fabricação de fertilizantes para uso agrícola. O resíduo de pó ABC é
caracterizado como não perigoso, de “classe II”, conforme ABNT NBR 10004.

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

KB-96ABC55

Código do
produto

2.001.970

Classe de
fogo

Capacidade
extintora

Garantia

ABC

3-A: 20B:C

3 anos

Tempo de

descarca

14-20
seg

Pressão
de traba-

Carga

lho

(kg)

1,0
MPA

6,0

NORMAS
Fabricados de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15.808.
ATENDE AOS REQUISITOS IMO / SOLAS E DAS PRINCIPAIS CERTIFICADORAS
OFFSHORE
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Peso
bruto
(kg)

Altura
(mm)

Diâmetro
(mm)

8,7

590

137

