
EXTINTOR SOBRE RODAS COM CARGA DE PÓ BC - 
P30 (30KG)

Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes 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. 

Este modelo de extintor Kidde sobre rodas é ideal para aplicações em riscos mé-
dios e grandes. Fabricado em aço carbono, utiliza o  pó BC à base de bicarbonato 
de sódio  eficiente no combate a incêndio das classes de fogo B e C.

Permite manobras rápidas em plantas químicas e petroquímicas, postos de ser-
viços, indústrias em geral ou atividades em que incêndios em líquidos inflamáveis 
são preponderantes.

Do tipo pressurização direta, utiliza pó à base de Bicarbonato de Sódio indicado 
para as classes de fogo BC.

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 per-
mitindo 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 BC é normalmente aplicado quando não há a presença de materiais da 
classe A sendo muito utilizado em locais de armazenagem de líquidos inflamáveis 
ou para aplicações combinadas com espumas tais como em aeroportos e helipor-
tos. O produto não é nocivo à saúde. Seu principal componente é o bicarbonato 
de sódio, produto utilizado na indústria farmacêutica e de alimentos. Além disso, o 
resíduo de pó BC é caracterizado como não perigoso, de “classe II”  conforme a 
norma NBR 10.004.

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira ABNT  NBR 15.809.

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO TÉCNICA

AGENTE EXTINTOR

NORMAS

Projeto 
certificado

Código do 
produto

Capacidade 
extintora

Carga
(litros)

Garantia 
(anos)

Tempo de 
descarga 

(seg)

Pressão de 
trabalho 

(MPa)

Peso 
bruto 
aprox. 

(kg)

Altura 
(mm)

Diâmetro 
(mm)

KB-P30BCK95 2.009.141 80-B:C 30 2 22-32 1,4 67 1.000 260

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  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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