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Como escolher o extintor mais adequado: 
 
 
 
 

CLASSES DE FOGOS

Fogos que resultam da 

combustão de matéria sólida 

geralmente de natureza 

orgânica (madeira, carvão, 

papel, etc.)

Fogos que resultam da 

combustão de líquidos ou de 

sólidos liquidificáveis (petróleos, 

ceras, álcool, gasolina, etc.)

Fogos que resultam da 

combustão de gases (metano, 

propano, acetileno, hidrogénio, 

etc.)

Fogos que resultam da 

combustão de metais (alumínio, 

sódio, potássio, etc.)

ABC

ESPECIAL

ADMISSIVEL 

ATÉ 6k V

PULVERIZADA 

ADMISSIVEL 

ATÉ 500 VNA PRESENÇA DE ELECTRICIDADE

PÓ QUIMICO CO2
ÁGUA ESPUMA

Muito adequado Adequado Aceitável Não utilizar
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