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Extintores de Incêndio
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Unidade Extintora
Classe K 6L

A unidade extintora MPK-6 litros foi projetada especificamente para
combater fogos mais resistentes, do tipo classe K, atendendo a
norma NFPA-10.
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O agente líquido classe K, uma solução aquosa especialmente
desenvolvida para extinguir o fogo de gordura animal e vegetal
quente usado em equipamentos energizados de cozinha de
restaurantes, lojas de conveniência, hospitais, cafeterias, entre
outros. Os tipos de equipamentos para proteção: fritadeira,
churrasqueira, chapa, carvão natural, fogão, churrasqueira grega,
pedra quente, grelhas, etc.
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A unidade extintora é fabricada em aço inox e carregada com 6 litros
de agente líquido classe K, que combate rapidamente na forma de
vapor, protegendo também as superfícies circunvizinhas.

Especificações
Recipiente

A sua fabricação é em chapa plana de aço inoxidável 304L, acabamento polido.

Acabamento

Externamente polido

Válvula

Tipo gatilho, corpo em latão cromado e gatilho em metal não ferroso.

Indicador de
Pressão

Fabricado em bourdon espiral de 0 a 250 PSI, com rosca 1/8” - 27 NPT.

Mangueira

Fabricada em borracha com trama de nylon, acoplada com luva de empatação e conexão
roscada em latão para válvula e conexão com o tubo prolongador em aço inox com a
finalidade de preservar a distância do operador ao foco de incêndio, com cotovelo e bico
de saída (em ângulo 45°)

Modelo N°:
Classe de fogo :
Conteúdo:
Agente Extintora:
Altura
Diâmetro
Profundidade:
Tempo de desc. aprox.
Temperatura

MPK- 6litros
A:K
6 litros
Komet K
640 mm
157 mm
160 mm
45 seg
-29°C até + 49° C

Código do produto
Código

4.360.222.023
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