
EXTINTOR SOBRE RODAS COM CARGA DE PÓ ABC - P25 
E P55 (25KG E 55KG)

Os extintores Kidde Premium sobre rodas oferecem a melhor proteção em 
áreas de alto risco, tais como plantas químicas, de processamento de petróleo, 
armazéns e indústrias em geral. Possuem pressurização direta e alta vazão de 
descarga, conferindo alto desempenho e rapidez no combate. 
Os extintores Kidde Premium sobre rodas são fabricados a partir de uso de com-
ponentes 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.

Do tipo pressurização direta, utilizam como agente extintor o 
pó ABC à base de fosfato monoamonico eficiente no com-
bate a incêndio das classes de fogo A, B e C.O sistema de 
rodagem é projetado de modo a permitir máximo equilíbrio 
do conjunto tornando-o leve e de fácil utilização.
A válvula do recipiente é do tipo alavanca enquanto a válvula 
de descarga existente na extremidade da mangueira é do 
tipo esférico dotada de porca giratória permitindo maior 
conforto ao operador. Este sistema de descarga permite 
operação rápida do extintor com movimentos extremamente 
simples.
O processo de pré-tratamento e pintura utilizado 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, 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.

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira NBR 15.809.
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Os extintores da 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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CONTATO

LINHA PREMIUM

Projeto Certificado KB-P25ABC90 KB-P55ABC90

Código do Produto 2.601.001 2.601.002

Classes de Fogo ABC ABC

Capacidade Extintora 10-A : 120-B:C 30-A : 160-B:C

Carga (kg) 25 55

Peso Bruto (kg) 71 167

Tempo de Descarga (kg) 29 a 35 32 a 38

Pressão Normal de Carregamento (MPa) 1,7 1,7

Alcance do Jato (m) 8 12

Vazão de Descarga (g/seg) 750 1.570

Altura Total (mm) 1.200 1.350

Diâmetro do Recipiente (mm) 260 360

Comprimento da Mangueira (m) 8 12

Garantia 5 anos 5 anos
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