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CLASSE K

DESCRIÇÃO
Extintor de incêndio para incêndios classe K em cozinhas.

APLICAÇÃO
Os extintores de Agentes Úmidos são os melhores extintores portáteis para aparelhos de cozinhas de restaurantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Contém uma base especial de acetato de potássio, um agente de pH baixo desenvolvido para o uso em sistemas 
 de pré-engenharia de cozinhas para restaurantes
• Disponível em dois tamanhos, de 6 litros e 2 ½ galões, em atraentes cilindros de aço inoxidável com mangueira 
 de fácil utilização e com esguicho aplicador
• A superior capacidade de combater o fogo com agente é exatamente apontar para onde é necessário, não 
 deixando resíduos
• Testado em fritadeiras comerciais com alto conteúdo de óleo, usando o teste de protocolo ANSI/UL
• A conexão da mangueira giratória permite a orientação do bocal para uma aplicação por cima 
• A mangueira para descarga tem seu desenho curto para fácil utilização em espaços pequenos e em cozinhas 
 de espaço reduzido 
• O cabo do bocal é projetado com um ângulo de 45º para fácil aplicação
• O agente pH de um agente químico úmido vem com uma descarga de neblina fina que ajuda a prevenir respingos 
 de óleo e a reignição do fogo enquanto o aparelho esfria
• Tem aplicação muito precisa do agente extintor, não necessitando limpar resíduos de químicos secos 
• Excelente para utilização em todos os aparelhos de cozinha, incluindo churrasqueiras a carvão aprovadas pela 
 UL 711 e é seguro para utilização em incêndios de classe C 
• Possui etiquetas com código de barras
• Estes extintores complementam os sistemas automáticos de proteção com uma margem extra de segurança

EXTINTOR CLASSE K
PARA COZINHAS B260/B262
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GARANTIA
Possui garantia do fabricante de 06 anos.

TABELA

APROVAÇÕES
• Fabricado e Testado conforme as Normas ANSI/UL  
• Relacionado na FM (como ANSI/UL 1099/711)

ESPECIFICAÇÕES CLASSE K
 MODELO B260 B262
 AGENTE Acetato de Potássio misturado com água
 CAPACIDADE EXTINTORA 2A:K
 CAPACIDADE  6 LITROS 9,25 LITROS
 ALTURA (mm) 482 612
 LARGURA (mm) 228
 DIÂMETRO (mm) 177
 TEMPO DE DESCARGA (s) 54 54

CLASSE K


