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1. TERMO DE GARANTIA DOS EXTINTORES
A FCV - Indústria Platinense de Extintores Ltda. garante seus extintores contra
defeitos de fabricação, referentes a materiais e mão-de-obra a partir da data de
validade constante no rótulo do produto. Na vigência da garantia, os defeitos de
fabricação serão corrigidos pela FCV - Indústria Platinense de Extintores Ltda. Em
alguns casos, após detectado o defeito, poderá ser trocado por outro da mesma
espécie.

ENTRETANTO EM TODOS OS CASOS, O LACRE DEVERÁ ESTAR

INVULNERADO (INTACTO).
De acordo com o código de Defesa do Consumidor, em casos de defeitos
resultantes de modiﬁcações, alterações, uso inadequado, exposição a condições
severas e/ou atmosferas corrosivas, instalação imprópria, falta de inspeção ou
qualquer outro que tenha se dado por culpa do Consumidor, essa garantia não os
cobrirá.
A FCV - Indústria Platinense de Extintores Ltda., não assume e nem autoriza
nenhum representante e terceiros a assumir por ela qualquer obrigação ou
responsabilidade que não esteja disposta nesta garantia. A FCV - Indústria
Platinense de Extintores Ltda. não é responsável por qualquer perda ou dano direta
ou indiretamente causado pelo uso inadequado do produto. A FCV - Indústria
Platinense de Extintores Ltda. não assume responsabilidade nos produtos que não
usarem peça de reposição original em seus produtos, interrompendo a garantia
fornecida. Peças como: mangueiras, indicador de pressão, lacres, buchas e sifões,
além de atenderem às especiﬁcações técnicas próprias ainda são submetidos em
nossa empresa a múltiplas inspeções e ensaios para aprovação como produto ﬁnal.
Lembrando que o extintor PQS 20Kg. ABC tem 1 ano de garantia a partir da data de
fabricação. Qualquer dúvida entre em contato conosco.

Atendimento ao cliente:
Telefone/Fax: (43) 3534-4340
Rua Dep. José Afonso, 634 – Vila São Pedro
Santo Antônio da Platina – PR
86.430-000
É proibida a reprodução total e parcial sem autorização expressa da FCV – Indústria Platinense de Extintores Ltda.
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2. APLICAÇÃO
Este Manual Técnico é requisito obrigatório, estabelecido pelo Regulamento de
Avaliação da Conformidade para Fabricação ou Importação de Extintores de
Incêndio, destinado as empresas prestadoras de serviços de Inspeção Técnica e
Manutenção de Extintores de Incêndio, e tem a finalidade de orientá-los, quando da
execução dos serviços de Inspeção e Manutenção do extintor de pressurização
direta PQS 20Kg. ABC, modelo: P20-ABC, projeto: 20.6090.1110 da FCV – Indústria
Platinense de Extintores Ltda., para que sejam restituídas as condições de
funcionamento, após sua utilização ou término da garantia.
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descrição
Trava
Rebite
Subconjunto haste
Mola
Corpo
Bucha
Alavanca
Tirante
Anel (O’ring)
Recipiente
Tubo sifão
Mangueira
Anel (O’ring)

14

Pistola preta

15

Manômetro

Nasha

16

FCV
FCV

Aço carbono

15346212

18
19

Conjunto alça de transporte
Conjunto do dispositivo de
rodagem (eixo)
Cupilhas
Parafuso de fixação

Bourdon Latão
“espiral”
Aço carbono

Aço carbono
Zinco branco

10120
10121

20

Roda Plástica emborrachada

FCV
FCV
Rodas e
Rodízios Rocha
Ltda.

Plástico/Borracha

202640

17

Marca
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
FCV
FCV
Nasha
Anel-Ret
Plástico
Maragna

CÓDIGO

Material
Aço (Bicr.Mín. 8µ)
Aço (Bicr.Mín. 8µ)
Latão/Borracha
Aço Inox
Latão
Latão
Latão
Polipropileno
Borracha
Aço carbono
Plástico PVC
Borracha
Borracha Nitrílica

Código
Al516119
Al516033
Al516004
Al516121
FU701604
Al516130
Al516128
Al516047
Al516129
15121010
2914302
7030277
2012

Plástico

2050
7010033
1534629
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4. TRANSPORTE
O extintor sobre-rodas da FCV é fornecido com embalagens adequadas para a
proteção do equipamento, observando que devem ser seguidos alguns cuidados,
quando ao transporte:


O aparelhos sobre-rodas devem ser protegido com plástico bolha, papelão
ondulada, caixas e outros que proteja, além da pintura, a válvula, pistola,
indicador de pressão e outros componentes sujeitos a quedas, choques e/ou
tombamentos;



O extintor sobre-rodas não deve ser exposto a chuvas e nem a temperaturas
menores que 4 ºC nem superior a 45 ºC;



O extintor sobre-rodas não deve ser empilhado;



Os aparelhos devem ser transportados na posição de uso (vertical);



Devem-se evitar golpes e quedas.

Obs.: para transporte aéreo consulte a empresa transportadora, pois existem
restrições específicas.
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5. INSTALAÇÃO
A FCV Extintores recomenda que de acordo com a área ou local a ser protegido,
seja utilizadas as legislações conforme aplicação:


Ministério do Trabalho (NR–23);



Prefeitura (Conforme cada município);



Corpo de bombeiros (Conforme cada estado);



Seguradora (do usuário).

Os extintores devem ser colocados em locais:


De fácil visualização;



De fácil acesso;



Onde haja a menor probabilidade de bloqueio pelo fogo.

Na ausência das legislações e fiscalizações citadas, recomendamos que a
sinalização para localização do extintor, ocorra com uma área pintada em vermelho,
no piso, com no mínimo 1x1 metros, onde o extintor deve permanecer, sendo que
este local não poderá ser obstruído ou bloqueado sob nenhuma circunstância.
Os extintores sobre-rodas da FCV, são fornecidos com todos os componentes
necessários para seu perfeito funcionamento, caso haja componentes desmontados,
basta seguir as recomendações de manutenção, contidas nesse manual.
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6. OPERAÇÃO E USO
O usuário deve possuir conhecimentos mínimos para a correta utilização do produto.
A seqüência básica de operações é mostrada no quadro de instruções (rótulo) do
extintor.

O extintor PQS 20kg ABC da FCV é indicado para utilização em classe de fogo:
A – Combustíveis sólidos. Ex.: aparas de papel e madeira;
B – Líquidos inflamáveis. Ex.: gasolina;
C – Equipamentos elétricos energizados. Ex.: motores elétricos.
As informações a seguir são complementares e poderão ser utilizadas para efeito de
treinamento dos usuários, pois recomenda-se que os mesmos sejam manuseados
por pessoal previamente treinado nas técnicas de extinção:
É proibida a reprodução total e parcial sem autorização expressa da FCV – Indústria Platinense de Extintores Ltda.
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Verifique as condições de uso do extintor;



Mova o extintor até próximo ao incêndio, de preferência a favor do vento;



Desenrole a mangueira;



Mantenha-o na posição vertical. Puxe a trava da válvula de descarga
rompendo o lacre e liberando a alavanca;



Pressione a alavanca, abrindo totalmente a válvula de descarga;



Direcione a pistola plástica para a base das chamas;



Acione a pistola plástica na ponta da mangueira até o fim;



Dirija o jato à base do fogo e movimente-o em forma de leque. Se o
combustível for líquido, não aplique o jato diretamente sobre a superfície para
evitar o aumento da área de queima;



Inicie o combate aproximando-se do fogo, porém sempre atento a possíveis
retornos das chamas;



Mesmo quando o fogo estiver extinto, esteja atento a uma possível reignição;



Evacue e ventile a área, pois a fumaça é tóxica e pode provocar
inconsciência.

Obs.: O extintor de incêndio deve ser submetido à manutenção imediatamente
após o uso ou o término da garantia.

Precauções de segurança:


Não teste o extintor, mesmo uma pequena descarga poderá reduzir a pressão
interna tornando o extintor inoperante;



Jamais acione um extintor no rosto de uma pessoa;



Nunca atire um extintor no fogo. O aumento de pressão poderá provocar
explosão, mesmo com o extintor parcialmente descarregado;



Mantenha o extintor longe do alcance das crianças;
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7. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
A descrição do serviço refere-se às instruções de Inspeção Técnica e Manutenção
de primeiro, segundo e terceiro níveis, como veremos a seguir.

7.1

Serviços de Inspeção Técnica

A Inspeção Técnica é o exame periódico que se realiza no extintor de incêndio, por
empresa registrada no âmbito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade), sem a desmontagem do equipamento, com a finalidade de verificar
se este permanece em condições de operação no tocante aos seus aspectos
externos.
A FCV recomenda que os extintores sobre-rodas, devam ser inspecionados por
empresa registrada no SBAC/INMETRO no mínimo a cada 6 (seis) meses, para
assegurar boas condições de operação. Esta inspeção deve ser realizada com base
nas instruções contidas nas portarias do INMETRO vigentes, para Inspeção e
Manutenção de Extintores de Incêndio, e na ausência destas, recomendamos as
orientações a seguir.
Na inspeção técnica deve-se verificar:


As condições de acesso e sinalização do extintor sobre-rodas, conforme
legislação vigente no seu estado ou cidade;



A temperatura do local onde o extintor sobre-rodas se encontra, para que não
exceda os valores especificados para sua faixa de operação;



A legibilidade da identificação do fabricante, no caso FCV;



As condições de lacração, de modo a evidenciar a inviolabilidade do extintor
sobre-rodas, verificando se o lacre tem possibilidade de ruptura quando da
utilização;



O vencimento, ou data da última manutenção e do último ensaio hidrostático,
os prazos limites para execução dos próximos serviços, e se são mantidas as
condições que preservem a garantia dada ao equipamento;
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O quadro de instruções legível, com todas as informações referentes a
instruções de operação;



Os aspectos dos conjuntos roscados, da válvula de descarga e da pistola
plástica;



O conjunto de rodagem e transporte;



As condições aparentes da mangueira de descarga, para que não esteja
obstruída;



O corpo do extintor sobre-rodas e seus componentes aparentes, quanto à
presença de sinais de corrosão e outros danos;



O ponteiro do indicador de pressão (manômetro) na faixa de operação (faixa
verde);



A existência de todos os componentes aparentes;



A desobstrução do orifício de descarga, caso esteja obstruídos;

Quando verificado na Inspeção algum desses casos a seguir, o aparelho deverá
passar por manutenção, preferencialmente na EXTIMPEL – Extintores Platinense
Ltda., ou outra empresa registrada no SBAC/INMETRO:


Prazo de validade da FCV vencido, e/ou prazo de Manutenção e/ou Ensaio
Hidrostático;



Se o aparelho tiver sido usado;



Se o aparelho estiver apresentando queda de pressão (ponteiro do
manômetro no vermelho);



Se tiver sinais profundos de amassamentos, queimas, fissuras ou corrosão;



Rótulo ilegível;



Danos, ou ausência de algum componente.

7.2

Serviços de Manutenção

Se o extintor sobre-rodas enquadrar-se em um dos casos anteriores descritos na
Inspeção, deverá ser submetido a serviço de Manutenção.
O serviço de Manutenção consiste em serviço de caráter preventivo e/ou corretivo
cuja execução requer ferramental, equipamentos e local apropriados, realizado por
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empresa registrada no âmbito do SBAC/INMETRO. A finalidade desse serviço é
manter as condições de operação dos extintores, de forma a proporcionar os
requisitos mínimos de desempenho, estipuladas para nosso equipamento, quando
de sua fabricação.
As instruções de manutenções a seguir são meramente orientativas, não devendo
em nenhuma hipótese conflitar com as exigências, das normas técnicas e
regulamentações, federais, estaduais ou municipais que se apliquem a Inspeção e
Manutenção de Extintores de Incêndio.

7.2.1 Manutenção de Primeiro Nível
7.2.1.1

Limpeza dos componentes aparentes

 Remova o extintor do local onde está instalado;
 Com um pano macio proceda a limpeza do recipiente, do conjunto da alça de
transporte, do conjunto do dispositivo de rodagem, da válvula de descarga,
indicador de pressão, e do conjunto mangueira e pistola plástica.

7.2.1.2

Reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos
à pressão

 Reaperte o parafuso de fixação do conjunto da alça de transporte;
 Reaperte o parafuso de fixação do conjunto do dispositivo de rodagem;
 Verifique se a mangueira não está entupida, desentupa e reaperte-a na
válvula de descarga, com um torque com chave de boca de 1/8 a 1/4 de volta;
 Reaperte a pistola plástica na ponta da mangueira.

7.2.1.3
7.2.1.3.1

Colocação do quadro de instruções
Itens necessários no quadro de instruções



O tipo e a carga nominal de agente extintor;



O valor (em kg) da carga nominal de agente extintor;
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Classe de fogo;



Norma de fabricação;



Capacidade extintora;



Instruções de operação (tamanho das letras não inferior a 5 mm);



Faixa de temperatura de operação;



Pressão normal de carregamento;



O termo “recarregar, imediatamente após o uso ou ao término da garantia”;



Informações complementares ao consumidor



Razão social



CNPJ



Endereço da empresa registrada prestadora do serviço.

7.2.1.3.2

Procedimento



Retire o quadro de instruções danificado ou ilegível;



Procure uma linha central imaginária que divida o extintor em duas
partes;



A partir do indicador de pressão o novo quadro deverá estar centrado
nesta linha imaginária que foi criada;



Procure acentá-lo do centro para a lateral e de cima para baixo de
maneira a evitar bolhas e rugas. (Vide ANEXOS - Figura 3).

7.2.2 Manutenção de segundo nível
A manutenção de 2º nível deverá ser realizada a cada 12 meses ou
quando indicado por uma inspeção técnica.
7.2.2.1


Desmontagem completa do extintor
Descarregue

completamente

o

extintor.

O

extintor

deverá

ser

descarregado em local de temperatura e umidade controlada, em
recipiente no qual não haja contato manual com o operador para que
posteriormente se possa analisar o aspecto físico do agente extintor;
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Use uma chave de boca 9/16 para retirar a mangueira da válvula de
descarga;



Utilize uma chave de boca 7/16 para retirar a porca do parafuso do
conjunto da alça de transporte e do conjunto do dispositivo de rodagem;



Utilize uma chave 7/8 para desconectar a pistola plástica da mangueira,
utilize ar comprimido seco para limpar a mangueira;



Desmonte manualmente a pistola, retire o conjunto de vedação e limpe-o
com ar comprimido seco. Em caso de trincas, rachaduras, fissuras, ou
outros danos aparentes, troque a pistola plástica;



Fixe o recipiente (cilindro) em uma morsa com faces curvas protegidas
por borracha ou outro material macio;



Com uma chave de boca 15/16 desatarraxe vagarosamente a válvula de
descarga do recipiente, dando tempo para que o resíduo de gás vaze
pelo desprendimento do anel (O’ring) e pelo canal de alívio da válvula.
(Vide Anexos – Figura 1).

7.2.2.2

Verificação da carga

O pó químico poderá ser reaproveitado, quando:


O extintor de incêndio tenha sido originalmente lacrado pela FCV;



Se a ultima manutenção tiver requerido a abertura do extintor de
incêndio e tiver sido realizada pela mesma empresa de manutenção que
está realizando a sua manutenção;



Se não apresentarem aglomerados, grumos ou contaminações;



Se ele for retirado do extintor em condições de umidade e temperaturas
controladas sem contato com as mãos do operador;



For reenvasado através de máquina de envasamento a vácuo que não
tenha contato com o operador.
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Limpeza dos componentes

7.2.2.3.1

Identificação dos componentes da válvula

Corpo, Pino, Pêra, Mola, Bucha, O’rings. (Consultar paginas 8 e 9).
7.2.2.4

Inspeção das partes internas, utilizando o

dispositivo de

iluminação interna, e externa, quanto à existência de danos ou
corrosão
Utilize uma lâmpada que passe pelo gargalo conectado a uma tomada para a
verificação interna dos recipientes.

Quando à corrosão apresentada for maior que o grau F1, definido na norma ABNT
NBR 5770 o recipiente deve passar pelo teste hidrostático. Também deve passar
pelo teste hidrostático quando houver defeito na alça de transporte ou gatilho de
acionamento, quando houver danos mecânicos ou térmicos superficiais ou não,
empolamento da pintura e descontinuidade visual da pintura.
Obs.: Consideram-se danos térmicos superficiais aqueles que não afetam
termicamente o substrato (a chapa metálica) do extintor, ou seja, somente a pintura
é danificada. Caso o substrato seja afetado, o recipiente deve ser condenado.
7.2.2.4.1.1

Limpeza da válvula



Desmonte-a, usando as chaves compatíveis com o modelo M-38;



Corpo, Pino, Mola e Bucha deverão ser limpas com auxilio de pano seco,
ar comprimido ou lã de aço;



Com uma porção de lã de aço aplicada à ponta de um alicate de bico,
faça a limpeza da parte interna do corpo da válvula;



Não deixe nenhum resíduo de pó, nos componentes;
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Troque todas as O’rings e faça a montagem novamente.

7.2.2.4.2


CÓDIGO

Limpeza do tubo sifão

Faça a limpeza com auxílio de pano seco, na parte externa e com o bico
do ar comprimido na parte interna, para que o pó químico ou qualquer
outro resíduo seja retirado do interior do tubo.

7.2.2.5

Controle visual das roscas

Com todos componentes limpos verifique a rosca de cada um deles, serão rejeitados
os componentes que apresentarem um dos eventos:


Crista danificada;



Falha de filetes;



Flancos desgastados.

7.2.2.6

Substituição de componentes

O único componente que não pode ser substituído é o recipiente do pó (cilindro), os
demais poderão, desde que sejam componentes originais. Se não houver
disponibilidade, de componentes originais, para substituição o extintor deverá ser
condenado.

7.2.2.7

Determinação do comprimento e substituição do tubo sifão e
bucha

Verifique a bucha e o tubo sifão com uma lupa com aumento de 2,5 vezes, se
apresentar rachadura deverá ser substituída.
O tubo sifão é medido internamente desde o assentamento da válvula até o fundo do
cilindro.
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Use um bastão rígido graduado no qual, o zero estará no fundo do cilindro e a
medida final será lida no assentamento da válvula. (Vide Anexos – Figura 4);



Em uma vara de tubo sifão, faça a rosca adequada em uma das
extremidades;



Fixe o sifão na válvula;



Meça o comprimento encontrado a partir do assentamento da válvula
(posição zero) marque sobre o sifão o comprimento desejado;



Prenda o tubo sifão em um torno de bancada (morsa) e corte-a com o auxílio
de uma serra, em ângulo de 35º;



Retire as rebarbas.

7.2.2.8

Indicador de pressão (Manômetro) - Verificação da indicação de
pressão e vazamento

7.2.2.8.1

Equipamento

Fonte geradora de pressão pneumática com manômetro Classe A, ou melhor, cujas
pressões de 1,05 e 1,7 MPa (10,5 e 17 kgf/cm2) estejam compreendidas entre 25 e
75% do total da faixa de indicação e cujo valor máximo da menor divisão seja de
0,05 MPa (0,5 kgf./cm²), conforme norma ABNT NBR 14105.

7.2.2.8.2

Corpo-de-prova

Indicador de pressão.

7.2.2.8.3

Procedimento

a. Montar o indicador de pressão no equipamento e pressurizá-lo até atingir a
máxima pressão da faixa de operação ou 1,5 vezes a PNC, contida no indicador;
(N.R.)
b. Verificar, por 30 segundos, se há vazamento, e verificar a leitura no manômetro;
c. Decair a pressão, até atingir a pressão normal de carregamento
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d. Verificar a leitura do manômetro;
e. Despressurizar totalmente.

7.2.2.8.4

Critério de aprovação

A leitura no indicador de pressão, na faixa de operação, deve corresponder à
pressão indicada no manômetro ±5% e, além disso, o ponteiro deve retornar ao
ponto zero após a despressurização. Ao retornar ao ponto zero, admite-se uma
tolerância de indicação de pressão correspondente a 12% da PNC. Não é
admissível qualquer indicação abaixo do ponto zero.

7.2.2.9

Vazamento da válvula de descarga

7.2.2.10 Aparelhagem necessária
Dispositivo conectado a fontes geradoras de pressão pneumática e hidráulica, com
manômetro
Classe B, ou melhor, cujas pressões de 1,5 e 2,6 Mpa (15 e 26 kgf/cm2) esteja
compreendida entre 25 e 75% do total da faixa de indicação e cujo valor máximo da
menor divisão seja de 0,1 MPa (1,0 kgf/cm²), conforme norma ABNT NBR 14105, e
recipiente com água potável, adequadamente iluminado, para efetuar a verificação
visual.
Nota: Recomenda-se, como procedimento mais seguro a ser adotado, montar a
válvula de descarga na fonte geradora de pressão pneumática, pressurizar o corpode-prova com 1,4 MPa (14 kgf/cm²) de ar e, sem deixar escapar a pressão de ar,
injetar água até que a pressão atinja a pressão de ensaio.

7.2.2.11 Corpo-de-prova
Válvula de descarga de extintor de incêndio.
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1.1.1 Procedimento
a. Montar a válvula de descarga na fonte geradora de pressão pneumática;
b. Pressurizar o corpo-de-prova com a máxima pressão expressa no mostrador do
indicador de pressão do extintor correspondente, com a válvula aberta e com a
saída bloqueada, introduzir no recipiente com água e aguardar por 1 (um)
minuto;
c. Registrar se há ou não ocorrência de vazamento ou deformação visível.

1.1.2 Critério de aprovação
Durante o período em que o corpo-de-prova estiver submetido à pressão, não deve
ocorrer vazamento, evidenciado pela presença de bolhas.

7.2.2.12 Fixação dos componentes internos
7.2.2.12.1

Montagem da válvula

 Monte o pino com a O´ring e a pêra, acople a mola, em seguida acople a

bucha, rosqueando-a manualmente até o ultimo fio de rosca, com uma chave
apropriada, gire mais ¼ de volta;
 O tubo sifão é acoplado à bucha da válvula, atarraxe manualmente até obter

um aperto firme.

7.2.2.13 Verificação da existência de vazamento
7.2.2.13.1

Pressurização do extintor

Para que se verifique a existência de vazamento, é necessária a pressurização do
extintor que pode ser realizado da seguinte forma:
 Fixe o extintor a uma morsa com mordentes curvos devidamente protegidos
para evitar danos à superfície do recipiente (cilindro);
 O ideal é que os extintores sejam pressurizados à 14kgf/cm2;
 Portanto regule o transferidor de pressão em 14kgf/cm2;
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 Conecte o dispositivo de transferência do nitrogênio;
 Acione a alavanca da válvula do extintor;
 Faça a transferência do nitrogênio;
 Observe o manômetro do transferidor de nitrogênio até atingir os 14kgf/cm2;
 Libere a válvula do extintor;
 Desconecte o dispositivo de transferência;
 Trave a válvula;
 Encaminhe o extintor para teste de micro vazamento.

7.2.2.13.2

Teste de microvazamento

Imergir o extintor em um tanque contendo água limpa e com iluminação abundante.
Não poderão aparecer bolhas nos seguintes locais:
 Saída da válvula;
 Manômetro;
 Anel de vedação;
 Solda do gargalo;
 Corpo do cilindro;
 Cordões de solda.
Verifique durante 3 minutos.

7.2.2.14 Colocação do lacre (Vide Anexos – Figura 2)
 Coloque a trava;
 Passe o lacre através da alça da trava, feche a laçada no furo do lacre fixando
junto à alavanca.
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7.2.2.15 Colocação do anel de identificação da manutenção (Vide Anexos –
Figura 5)
O anel de identificação de manutenção deverá ser colocado entre o indicador de
pressão e a válvula, de maneira que não seja possível a retirada desse anel sem a
retirada do indicador de pressão.

7.2.2.16

Colocação do quadro de instruções (Vide Anexos – Figura 3)

 Tire uma linha imaginária passando pelo centro do indicador de pressão e
pelo centro do cilindro;
 Cole o centro do quadro de instruções por sobre a linha imaginária, e a partir
do quarto superior da altura, continue a colagem do centro para as
extremidades evitando rugas e bolhas.

7.2.2.17 Colocação do selo do INMETRO (Vide Anexos – Figura 3)
O quarto superior é reservado para a colocação do Selo de Identificação da
Conformidade (Selo do INMETRO).
7.2.2.18 Colocação da etiqueta de garantia (Vide Anexos – Figura 3)
A etiqueta informa o vencimento e as condições da garantia, a data da próxima
manutenção e o vencimento do próximo teste hidrostático, esta etiqueta poderá ser
colada imediatamente abaixo do quadro de instruções.

7.2.2.19 Colocação do conjunto da alça de transporte


Posicione o conjunto da alça de transporte, oposto a saída da mangueira de
descarga, abaixo da calota superior do cilindro;



Fixe a porca no parafuso do conjunto da alça de transporte com uma chave
7/16, com um torque de ¼ a ⅛ de volta após o aperto manual.
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7.2.2.20 Colocação do conjunto do dispositivo de rodagem


Posicione o conjunto de rodagem a 55 mm do fundo do recipiente, de
maneira que o eixo fique paralelo a alça de transporte (mesmo lado);



Fixe a porca no parafuso do conjunto do dispositivo de rodagem, com uma
chave 7/16, com um torque de ¼ a ⅛ de volta após o aperto manual;



Caso a roda esteja danificada, troque-a conforme a especificação no item
Componentes originais/Rodas.

7.2.3 Manutenção de terceiro nível
A manutenção de terceiro nível inclui todos os procedimentos previstos para a
manutenção de segundo nível e, adicionalmente, o ensaio hidrostático do recipiente,
o qual deve ser realizado com os seguintes procedimentos:


Remoção total da tinta (pintura) existente deve necessariamente ser efetuada
antes do ensaio hidrostático, a critério da Empresa de Inspeção Técnica e
Manutenção de Extintores de Incêndio;



Identificação do ensaio hidrostático;



Ensaio hidrostático do recipiente para o agente extintor;



Verificação de vazamento do indicador de pressão;



Ensaio hidrostático (resistência) da mangueira;



Ensaio hidrostático (resistência) da válvula de descarga;



Aplicação de novo tratamento superficial no recipiente, seguido da pintura.

A manutenção de 3° nível deve ser realizada a um intervalo máximo de 5 (cinco)
anos, contados a partir de sua data de fabricação ou da realização do ultimo ensaio
hidrostático, ou quando apresentarem:


Corrosão generalizada ou localizada profunda no recipiente ou nas partes que
possam ser submetidas à pressão permanente ou momentânea;



Defeito no sistema de rodagem, na alça de transporte ou acionamento;



Submetidos a danos térmicos ou mecânicos.
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Remoção da pintura (Decapagem)

Este processo poderá ser mecânico ou químico. O processo mecânico poderá ser
por lixamento, jato de granalha de aço ou vidro. Não use areia, pois é prejudicial à
saúde e proibido pelo Ministério do Trabalho.
O processo mecânico é mais eficiente quando se tem extintores pintados com tinta
epóxi (pó), que é o caso da FCV. Por isso, recomendamos que nossos extintores
sejam decapados por processo mecânico.
O processo químico consiste na diluição de 10 kg. de soda cáustica para 100 litros
de água. O manuseio das peças requer luvas plásticas, máscara, contra gases e
avental. O processo é demorado, pois os extintores ficam mergulhados nessa
solução por cerca de 4 a 5 horas, contudo o processo poderá ser mais rápido se a
solução for aquecida. Procurar manter o tanque sempre limpo, retirando as borras
de tinta.
Após a decapagem química ou mecânica, o extintor deverá ser lavado com água
corrente.
Nota: não permita que permaneça qualquer resíduo de tinta sobre a superfície do
extintor este poderá causar problemas no teste hidrostático e /ou na pintura.

7.2.3.2

Teste hidrostático em recipiente

Deve-se proceder da seguinte maneira:


Depois de decapado e limpo interna e externamente, puncione os dados do
teste hidrostático com punção alfa numérica com altura de 5 mm, na
seqüência abaixo na saia do recipiente;

ANO

LOGOTIPO DA EMPRESA



Coloca-se o NIPLE, onde deverá ser acoplada a bomba hidráulica;



Liga-se a entrada de água, até o enchimento total do aparelho;
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Liga-se a mangueira da bomba ao aparelho e fecha-se a entrada da água, de
forma que não fique ar no aparelho;



Através da bomba hidráulica, elevamos a pressão até a pressão de ensaio 28
Kgf./cm2 ± 1 Kgf./cm2;



Trava-se a bomba e verifica-se o não aparecimento de furos ou vazamento no
cilindro e deformação do mesmo, durante um minuto. Se isso não acontecer,
o aparelho foi aprovado;



Solta-se a pressão da bomba;



Esvazia-se toda água;



Envia-se o cilindro para o setor de pintura.

Reprova-se o recipiente, quando:


Houver deformação no corpo do cilindro;



Houver furo ou rompimento no cilindro;



Houver marca de solda em local não normal.

Quando o recipiente for reprovado deve-se gravar com punção “condenado”
imediatamente abaixo dos dados de teste hidrostático, e descartá-lo.

7.2.3.3


Ensaio hidrostático (resistência) da mangueira

Acopla-se a mangueira à bomba hidráulica, de baixa pressão no lado da
rosca;



Para fechar outro extremo, usa-se o equipamento apropriado;



Não se veda totalmente, deixando a possibilidade de vazamento;



Inicia-se o bombeamento de água, de tal forma que saia todo o ar da
mangueira;



Quando não houver mais ar, fecha-se totalmente a saída da água;



Eleva-se a pressão até a pressão de 21kgf/cm2;



Não havendo rompimento ou vazamento nas empatações está aprovada;
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O comprimento e diâmetros deverão seguir o que contêm na norma NBR
15809.

7.2.3.4
7.2.3.4.1

Ensaio hidrostático (resistência) da válvula de descarga
Aparelhagem



Bomba hidráulica com capacidade para 70kgf/cm2;



Manômetro com fundo de escala de 70 kgf/cm2;



Cronômetro.

7.2.3.4.2

Procedimento

Manter a válvula no equipamento, elevar a pressão a 2,5 vezes à pressão normal de
carregamento (35kgf./cm2) durante 30 segundos.
7.2.3.4.3

Resultado

A válvula não deve apresentar vazamento em nenhum momento do ensaio, após o
alívio da pressão, não deve ser observada nenhuma deformação.
OBS.: na condução deste ensaio, o indicador de pressão deve ser removido e
substituído por um “bujão cego”.

7.2.3.5

Pintura

A pintura deverá ser realizada conforme indicação do fabricante da tinta e os
equipamentos utilizados na empresa de Inspeção Técnica e Manutenção de
Extintores de Incêndio para esse processo. A FCV recomenda que seja utilizada
tinta em pó (epóxi) para melhor acabamento da pintura de seus recipientes.

7.2.4 Cuidados na remoção e recolocação do agente extintor
Tanto na manutenção de 2º nível, quando na manutenção de 3° nível, caso o
extintor já esteja despressurizado, remova a válvula de descarga e retire o pó
utilizando-se de sistema de aspiração a vácuo. Utilize equipamentos de aspiração
distintos para pó BC e ABC.
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O pó removido deve ser acondicionado em local seco, em embalagem
hermeticamente fechada.
NOTA: O uso de um sistema de aspiração para coletar o pó evita perda de
elementos finos bem como contaminação. Em operação de manutenção, a
manipulação inadequada do pó pode provocar perda de grãos finos e conseqüente
redução de sua eficiência ao fogo.

7.2.5 Cuidados nas operações de desmontagem e montagem do produto
Certifique-se de que o extintor está completamente sem pressão antes de remover a
válvula. Para isto, uma vez que o indicador de pressão mostrar “zero” remova a
válvula lentamente, no sentido anti-horário. Caso haja pressão residual, esta irá ser
liberada através do dispositivo de alívio existente na rosca da válvula. (Vide Anexo –
Figura 1).

7.2.6 Identificação dos componentes originais do projeto
7.2.6.1

Especificações PQS 20 Kg. ABC

Descrição

Especificação

Pressão de trabalho

14 kgf./cm2

Faixa de temperatura de operação

-10°C a 50°C

Capacidade extintora

6-A:40-B:C

Pressão de ensaio hidrostático

28 kgf./cm

Pressurização

Direta

Rendimento mínimo

85%

Tolerância de carga

± 2%

Altura c/ válvula

1120 mm

Diâmetro externo

560 mm

2
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Conjunto alça de transporte

Descrição

Fabricante

Material

Espessura da
chapa

Diâmetro da
alça

Código

Conj. Alça de
transporte

FCV

Aço carbono

3,4 mm

9,7 mm

1534629

7.2.6.2

Conjunto do dispositivo de rodagem

Descrição

Fabricante

Material

Espessura da
chapa

Diâmetro do
eixo

Código

Conj. Dispositivo
de rodagem

FCV

Aço carbono

3,4 mm

12,7 mm

15346212

7.2.6.3

Recipiente

Descrição

Fabricante

Marca

Tipo

Rosca
gargalo

Altura

Código

Recipiente
para o pó

FCV

FCV

ABC
20Kg.

M38 x 2,0

1000mm

15121010

Rosca Sifão

Código

7.2.6.4
Descrição
Válvula de
descarga

7.2.6.5

Válvula de descarga
Fabricante

Marca

Tipo

Rosca
Mangueira

ITA Industrial

ITA

M-38

M16 x 1,5

19

Al510149

Indicador de pressão

Descrição

Fabricante

Indicador de
pressão

Nasha Ind. e
Comercio Ltda.

7.2.6.6

3/8” BSP -

Marca

Tipo

Pressão

Código

Nasha

Bourdon
Latão
“espiral”

1,4 Mpa
14Kgf./cm2

7010033

Gás expelente
N2 – Nitrogênio seco
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Mangueira

Descrição

Fabricante

Modelo

Material

Comprimento

Diâmetro
interno

Diâmetro
Externo

Código

Mangueira
P20

Nasha

P20

Borracha

3000 mm

15,80mm

23,90mm

7030277

7.2.6.8

Pistola

Modelo

Fabricante

Rosca

Diâmetro

Código

Pistola preta

Plástico Maragna

7/8” - 14 NF macho

10mm

2050

7.2.6.9

Anel de vedação (O’ring)

Aplicação

Diâmetro
interno

Material

Espessura

Fabricante

Código

Válvula M-38

33mm

Borracha
Nitrílica

3,5 a 4mm

ITA

Al 516129

3mm

Anel-Ret

2012

Pistola x
mangueira

Borracha

13mm

Nitrílica

7.2.6.10 Tubo sifão
Descrição

Comprimento

Chanfro

Rosca

Código FCV

Tubo sifão

900mm

35°

3/8” BSP - 19

2914302

7.2.6.11 Agente extintor
Característica

Fabricante

Especificação

Pó ABC

Kidde Brasil

55% ± 10% fosfato monoamônico; + 30%
± 10% sulfato amônico + aditivos inertes.

7.2.6.12 Rodas
Característica

Diâmetro externo

Roda Plástica
Emborrachada eixo ½”

130mm

Largura
Pneu
30mm

Fabricante

Código FCV

Rodas e Rodizio
Rocha Ltda.

202640

É proibida a reprodução total e parcial sem autorização expressa da FCV – Indústria Platinense de Extintores Ltda.

Manual Técnico do
extintor PQS 20Kg. ABC

CÓDIGO

VERSÃO

PÁGINA

MT

01
01/2012

33 de 38

7.2.6.13 Cupilhas
Característica

Especificação

Material

Código FCV

Cupilhas em aço

1/8” x 1”

Aço carbono

10120

7.2.6.14 Parafuso de fixação
Característica

Especificação

Material

Código FCV

Parafusos de fixação

3/8” x 2”

Zinco branco

10121
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7.2.7 Identificação dos defeitos e ação corretiva recomendada
Componente

Recipiente

Agente extintor
(Pó)

Problema Encontrado

Ação Corretiva

Cortes, corrosão profunda, furos

Condenar o recipiente

Avarias, ferrugem,
amassamentos leves, pinturas
descascadas

Submeter ao teste hidrostático

Sinais de solda em lugares não
comuns, vazamento na solda

Condenar o recipiente

Recipiente com resíduo após o
uso

Não completar, substituir o agente por um novo,
conforme carga nominal

Aglomeração, aparente
contaminação com outros
resíduos

Válvula

Substituir o agente por um novo conforme carga
nominal

Queda de pressão apresentada
pelo indicador de pressão
(manômetro)

Se não existir aparentes danos mecânicos ou
térmicos, presença de corrosão generalizada,
pressurize novamente e realize o ensaio de
vazamento, se existir realize o ensaio hidrostático
antes de pressurizar

Danos no manômetro ou
vazamento

Substitua-o por um novo

Ausência de trava

Coloque uma nova trava

Ausência de Cordão Plástico

Coloque um novo Cordão Plástico

Vazamento na válvula

Faça a limpeza, verificando o conjunto pino, pêra
e mola, substitua o componente defeituoso
quando necessário

Vazamento no anel O’ring
Fissuras, rachados, quebrado,
Tubo Pescante
ou Sifão

Rótulo

rosca espanada, torcido

Rodas

novamente o ensaio de vazamento
Substitua o tubo

Comprimento irregular

Verifique o comprimento correto, e substitua o
tubo sifão

Ilegível, ausente, com falta ou
perda de informações

Coloque um novo rótulo. A FCV recomenda
quando usado silkscreen, a decapagem e pintura
do recipiente

Ressecamento, cortes,

Mangueira

Substitua o anel O’ring, repressurize e faça

rachaduras, fissuras,
estrangulamento, furos

Substitua a mangueira observando o
comprimento correto

Obstrução interna

Desobstrua com vareta fina, depois limpe com ar
comprimido

Defeito na Pistola Plástica

Substitua o componente

Ressecadas, quebradas, com
bandas gastas

Substitua o componente
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8. PRESERVAÇÃO
Os extintores da FCV são projetados e fabricados para resistir a condições
ambientais encontradas em locais tais como residências, prédios habitacionais,
comerciais e indústrias.
Todavia, quando o produto estiver sendo utilizado em ambientes ou condições
agressivas, estes devem ser submetidos a Inspeções com maior freqüência.
Para a limpeza, utilize pano levemente umedecido em água potável para a remoção
de sujeiras profundas ou pano seco para a remoção de poeiras. Não utilize nenhum
tipo de produto químico. Não esfregue o rótulo, o selo de Conformidade e a Etiqueta
de garantia.
lacre plástico.

Ao limpar a válvula, tome os devidos cuidados para não danificar o
Não aplique nenhum removedor ou meio abrasivo no visor do

indicador de pressão.
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9. AGENTE EXTINTOR
Eis algumas recomendações para a substituição do agente extintor:


Nunca misture diferentes tipos de pó, nem que seja da mesma base química;



O

Pó

para

extinção

de incêndio

não pode

ser

secado,

pois é

termodegradável, nem peneirado, pois é importante a manutenção da
distribuição granulométrica original;


Caso apresente grumos, torrões ou qualquer evidência de absorção de
umidade, bem como partículas estranhas, deve ser substituído;



Quando da reutilização do pó, recomendamos o método de retirada à vácuo
em sistema fechado. Esse método evita as perdas de partículas finas,
essenciais para o desempenho quando do combate a princípios de incêndio;



A FCV recomenda a utilização de Pó novo na Manutenção, a não ser que o
equipamento ainda esteja com o lacre de fábrica.
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ANEXOS

Figura 1 – Canal de alívio da válvula/Rasgo de alívio

Figura 2 – Colocação do lacre

Figura 3 – Colocação do quadro de instrução, selo e etiqueta

Figura 4 – Medição do tubo sifão
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Figura 5 – Colocação do anel de manutenção
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