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Vinhedo, 20  Agosto de 2009 
 

ESCLARECIMENTO TÉCNICO 
 
 
Como já de conhecimento do segmento de proteção contra incêndio, em especial dos que 
trabalham com o produto EXTINTOR DE INCÊNDIO a antiga Portaria 55 do Inmetro que 
aprovava o Regulamento de Avaliação da Conformidade para a fabricação ou importação de 
extintores de incêndio determinou  que a partir de 01 de Julho de 2004 todos os extintores fossem 
fabricados com o NÚMERO DO PROJETO estampado no recipiente para o agente extintor.  
 
No Período compreendido entre 15 de Abril de 2000 até a entrada em vigor da Portaria 55, a 
Kidde Brasil produziu e comercializou extintores de incêndio com carga de Pó ABC em 
conformidade com as normas brasileiras vigentes na época  bem como em consonância com as 
Portarias 111 e 237 que precederam a Portaria 55 e não requeriam que o código do projeto 
estivesse gravado no recipiente para o agente extintor de forma indelével.  
 
Desta forma, em respeito aos consumidores que possuem extintores de incêndio com carga de Pó 
fabricados pela Kidde Brasil no período compreendido entre Abril de 2000 e Junho de 2004, 
vimos esclarecer que o tipo de agente extintor contido no recipiente para o Pó pode ser facilmente 
identificado através da cor do produto, ou seja, AMARELO para o Pó ABC e BRANCO para o Pó 
BC. 
 
Todavia alertamos que, conforme previsto nos Manuais Técnicos da Kidde Brasil não é permitido 
a troca do agente extintor, ou seja, o extintor que contém Pó BC deve continuar a ser recarregado 
com PÓ KIDDE BCK95 enquanto o extintor que contém Pó ABC deve continuar a ser 
recarregado com PÓ KIDDE ABC55. 
 
Os riscos decorrentes da troca de agentes são:  empedramento do agente extintor no interior do 
recipiente dificultando ou impossibilitando a descarga, aumento da pressão interna no recipiente 
podendo superar a pressão de prova do projeto e a ocorrência de vazamento pelo indicador de 
pressão. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Victorio Di Napoli Filho 
Gerente da Qualidade P&D 
Kidde Brasil Ltda 
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