
REVISÃO 01/2017 

 24048391/0001-82 - Avenida Abélio Benatti, 4410 – Jardim do Sol – 86070370 Londrina PR 
 

ATENÇÃO: O USO DO EXTINTOR DE INCENDIO DEVE SER FEITO POR PESSOA TREINADA. O USO POR PESSOA NÃO INSTRUIDA PODE OCASIONAR 

ACIDENTES BEM COMO INEFICIENCIA DURANTE O USO. CASO NÃO POSSUA INSTRUÇÃO, ABANDONE IMEDIATAMENTE O LOCAL EM CASO DE INCÊNDIO 

EXTINTOR DE INCENDIO – INSTRUÇÕES DE USO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO 
 

CONHECENDO O EXTINTOR DE INCENDIO 
Para garantir o correto funcionamento do extintor de incêndio deve-se atentar para a utilização do agente extintor correto para o incêndio. Nossos equipamentos possuem rotulação desenvolvida pensando na 

fácil identificação do agente extintor, conforme observado abaixo: 
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1. Rotulo de identificação contendo a descrição do AGENTE EXTINTOR (identificação através da COR DA FAIXA CENTRAL); 

2. Etiqueta TERMO DE GARANTIA contendo a VALIDADE do equipamento; 

3. Selo INMETRO de identificação da conformidade. 

 

VALIDADE / GARANTIA 
Os equipamentos e serviços CONFIANÇA EXTINTORES possuem garantia de 12 meses, devendo ser observado as seguintes especificações:  

 Realizar inspeção mensal conforme NR23, devendo ser preenchida na etiqueta ‘termo de garantia’ ou em etiqueta própria do cliente; 

 Realizar inspeção técnica a cada 6 meses dos extintores de CO2. Caso não seja realizada, a garantia do mesmo ficara limitada a 6 meses a partir da realização do serviço. 

 Realizar inspeção semanal em extintores que estejam submetidos a intempéries, agentes químicos e ou instalados em locais externos próximos a vegetação, devendo atentar-se para a possível 

obstrução do bico de saída da mangueira de descarga. 

 

CUIDADOS DE PRESERVAÇÃO: 
1. Evitar exposição a intempéries e agentes químicos, contato com o fogo, brasas e superfícies quentes. 

2. Evitar arrastar e ou jogar o equipamento bem como quedas. 

3. Não violar, remover e ou romper o lacre da válvula, o selo INMETRO e ou termo de garantia. 

4. Não acionar a válvula de descarga a não ser em caso de combate a incêndio. Não testar o equipamento pois o seu acionamento torna-o inoperante e excluso da garantia. 

5. Verificar constantemente o indicador de pressão. Caso o indicador esteja indicando ‘despressurizado’, ‘descarregado’ e ou a faixa ‘vermelha’ encaminhar para manutenção imediatamente pois o 

equipamento encontra-se inoperante. 

6. É expressamente proibido o uso de extintores de incêndio com carga de AGUA PRESSURIZADA para combates a incêndio em equipamento elétricos / eletrônicos energizados. 

7. O uso do extintor de incêndio deve ser feito preferencialmente por brigadistas e ou pessoas treinadas. 

8. A folha de dados de desempenho pode ser baixada em nosso site www.confiancaextintores.net.  

 

INSTALAÇÃO 
 Os extintores de incêndio devem ser instalados obedecendo ao projeto (quando existir).  

 Não instalar em escadas e ou rampas. 

 Não instalar próximo ao início ou final de escadas e ou rampas. 

 Não instalar atrás de portas. 

 Não deixar o extintor de incêndio diretamente no chão. 

 Quando instalado em suporte de parede, não colocar mesas, cadeiras, aparadores, bebedouros, revisteiros, vasos e ou outros 

objetos ou moveis na área abaixo dos extintores. 

 Não instalar próximo a fontes de calor e ou expostos a agentes químicos. 

 Quando instalados em áreas externas, o mesmo deve ser protegido contra intempéries. 

 Quando instalados em áreas externas próximo a vegetação verificar frequentemente se não há obstrução da mangueira de 

descarga. 

 Não instalar extintores com carga de AGUA próximos a equipamentos energizados, quadros elétricos e ou geradores mesmo que 

especificado em projeto de incêndio, devendo antes da instalação consultar o engenheiro responsável. 

 

‘Recarregar, quando aplicável, imediatamente após o uso e ou vencimento da garantia’. 

Recomendamos que os serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio seja feito empresas autorizada e registrada INMETRO, evitando a contratação 

de empresa terceirizada. 
 

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

43 33281718  (ATENDIMENTO NORMAL EM HORARIO COMERCIAL) 

43 988326979  (ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24 HORAS) 

saconfianca@sercomtel.com.br     www.confiancaextintores.net 
  

 
 

A confiança extintores não se responsabiliza pela utilização desse equipamento/material. As informações referentes aos cuidados de conservação 

discorridos acima estão de acordo com as normas NBR/ABNT e portarias INMETRO. As instruções de utilização estão simplificas e objetivam apenas 

informar sobre os princípios de utilização da mangueira de incêndio. A confiança extintores recomenda que em casos de princíp ios de incêndio 

apenas pessoas treinadas e qualificadas procedam com os procedimentos de combate a incêndio, desde que não se coloquem em situações de 

risco. Em caso de princípios de incêndio deixe o local imediatamente através das escadas e acione o corpo de bombeiros através do nº193. Não 

nos responsabilizamos por acidentes/perdas. 

A
lt

u
ra

 d
e 

in
st

al
aç

ão
 p

la
ca

s:
 1

,8
0 

m
 (

p
ar

te
 s

u
p

er
io

r)
: 

 

http://www.confiancaextintores.net/
mailto:saconfianca@sercomtel.com.br
http://www.confiancaextintores.net/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibraP15rvNAhWHTZAKHd-QDSsQjRwIBw&url=http://www.ecoview.ind.br/PlacasSinalizacao/Placa_de_Sinaliza%C3%A7%C3%A3o_Rota_de_Fuga_Fotoluminescente_40X20&psig=AFQjCNF3gKF7cYRC8O-O_1UNQ3-7WOLZeA&ust=1466690729486240

