
EXTINTORES PORTÁTEIS AUTOMOTIVOS COM
CARGA DE PÓ ABC

A Linha Kidde Automotiva é composta por extintores à base de pó ABC e, portanto 
eficiente no combate a incêndio das três classes de fogo A, B e C simultaneamente.

Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade as-
segurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última geração, 
que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder a garantia de 
até 5 anos em seus produtos, atendendo com segurança e qualidade os requisitos 
de garantia da Resolução 157 do Contran.

Os extintores Kidde são fabricados por processo de estampagem profunda, em 
duas partes resultando em áreas mínimas de soldagem, permitindo alta resistência 
à pressão e estanqueidade. O processo de pré-tratamento e pintura utilizado, 
totalmente automatizado, resulta em alta resistência a corrosão. Os extintores 
fabricados pela Kidde passam por um processo eletrônico de detecção de micro-
vazamento, capaz de garantir a estabilidade da pressão normal de carregamento 
até o término do prazo de garantia.

O pó ABC apaga todos os tipos de incêndio em veículos, com mais eficiência 
e segurança que o antigo pó BC. O pó ABC, largamente utilizado na Europa e 
Estados Unidos, não é nocivo a saúde. Seu principal componente é o Fosfato 
Monoamônico, produto utilizado na fabricação de fertilizantes para uso agrícola. 
Além disso, o resíduo de  pó ABC é caracterizado como não perigoso, de 
“classe II”  conforme a norma NBR 10.004.

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO TÉCNICA

AGENTE EXTINTOR

Projeto 

certificado
Código do 

produto Tipo Capacidade 
extintora

Carga 
(kg)

Garantia 
(anos)

Tempo de 
descarga 

(seg)

Pressão de 
trabalho 

(MPa)

Peso 
bruto 
aprox. 

(kg)

Altura 
(mm)

Diâmetro 
(mm)

      KB-ABC-3 2.009.210 Descartável 1-A:5-B:C 0,9 5 8,5-12 0,7 1,52 329 76,2

      KB-ABC-35 2.009.211 Descartável 1-A:5-B:C 0,9 5 8,5-12 0,7 1,59 302 84

      KB-ABC-4 2.009.212 Descartável 1-A:5-B:C 0,9 5 8,5-12 0,7 1,46 225 102,1

      KB-P2ABC55 2.009.078 Recarregável 2-A:10-B:C 2 5 10-14 1 3,0 363 101,6

      KB-P4ABC55 2.009.080 Recarregável 2-A:20-B:C 4 3 8-15 1 6,1 445 137

      KB-P6ABC55 2.009.081 Recarregável 3-A:20-B:C 6 3 14-20 1 8,7 590 137

Os extintores Kidde Automotivos são fabricados de acordo com a Norma Brasileira 
ANBT NBR 15.808 e atendem a resolução 157 do Contran.

NORMAS

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

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  tipo RECARREGÁVEL 
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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