
 

CLASSE 
DE 

INCÊNDIO 

(CO2) 
GÁS 

CARBÔNICO 

PÓ QUÍMICO 
SECO ESPUMA ÁGUA GÁS HALON 

 

  
  

 

A 

Papel, madeira, etc. 
Material que deixa brasa ou 

cinza, requer um agente 
que molhe e resfrie. 

Apaga 
somente na 
superfície. 

Apaga somente 
na superfície. 

SIM  
 

REGULAR 
Abafa e 
resfria. 

SIM EXCELENTE 
Resfria, 

encharca e 
apaga 

totalmente 

Apaga somente na 
superfície 

B 

Líquidos inflamáveis 
(óleos, gasolina, graxas, 

etc.) Requer ação rápida de 
resfriamento e abafamento. 

SIM BOM 
Não deixa 
resíduo e é 
inofensivo. 

SIM EXCELENTE 
Abafa 

rapidamente. 

SIM  
EXCELENTE 
Produz um 
lençol de 

espuma que 
abafa o 
fogo. 

Só em forma de 
borrifo, 

saturando o ar 
de humidade. 

SIM  
 

EXCELENTE 

C 

Equipamentos elétricos.  
Requer agente não 

condutor de corrente. 

SIM 

EXCELENTE 
Não deixa 

resíduo, não 
danifica o 

equipamento 
e não conduz 
eletricidade. 

SIM 
BOM 

Não é condutor 
da corrente. 

 

NÃO 
 

A espuma é 
condutora e 
danifica o 

equipament
o. 

NÃO 
 

Conduz 
eletricidade 

SIM 
 

EXCELENTE 

MODO DE USO 

1- Retire a 
trava de 

segurança. 
2- Segure 

firme o punho 
difusor. 

3- Aperte o 
gatilho. 

4- Direcione o 
jato para base 

do fogo 
fazendo uma 
varredura. 

1- Abra a 
ampola de gás 

(só nos 
aparelhos 

PQPI). 
2- Segure firme 

o punho 
difusor. 

3- Aperte o 
gatilho. 

4- Oriente o 
jato de maneira 
a formar uma 
cortina de pó 
sobre o fogo. 

 
1- Vire o 

extintor com 
a tampa 

para baixo. 
 

2-Oriente o 
jato para 
base do 
fogo. 

1-Aperte o 
gatilho (AGPD-
10) ou abra a 

válvula da 
ampola de gás 

(AGPI-10 e 
AGPI-75) 

2- Desenrole a 
mangueira e 

abra o esguicho 
(AGPI-75) 

3- Oriente o 
jato para base 

do fogo. 

 
1- Aperte o 

gatilho. 
2- Oriente o jato 

para base do fogo. 

SUBSTÂNCIA 
EXTINTORA 

Dióxido de 
Carbono 

Pó químico seco 
e CO2 

produzido pelo 
pó em contacto 

com o fogo 

Espuma 
formada por 

bolhas 
consistentes 
e cheias de 

CO2 

Água HALON 1211 

EFEITO PRINCIPAL 

DO EXTINTOR 
Abafamento Abafamento Abafamento 

Resfriamento 
pela saturação 

Romper a cadeia 
de transferência 
intramolecular 

TEMPO DE EFETUAR A 
RECARGA 

Perda de peso 
além de 10% 

Anualmente ou 
perda de peso 

da ampola além 
de 10% ou 

manômetro em 
"recarregar" 

Anualmente Anualmente 

Anualmente ou 
quando  

manômetro estiver 
em "recarregar” 

 

 


