
Para mais informação, por favor telefone 
para:
Serviços de Incêndio e 
Emergência Mississauga 
(Mississauga Fire & 
Emergency Services) 
Educação Pública 
905-896-5908
ou visite o nosso sítio na web
http://www.mississauga.ca/fire
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Tamanho do Extintor
Os extintores de incêndio são classificados 
para a dimensão do incêndio que podem 
dominar. As classificações estão indicadas na 
etiqueta do extintor – Por exemplo: 
2A:10B:C.
Quanto maior a classificação numérica, maior 
o incêndio que ele pode extinguir. Procure a 
etiqueta ULC (Underwriters Laboratories of 
Canada) no extintor. Nós recomendamos um 
extintor de incêndio de fins múltiplos 
(multipurpose ABC) (multipurpose ABC) 
classificado 2-A 10-B,C ou 3-A 40-B,C para a 
casa.

Limitações
É importante saber que os extintores de 
incêndio não são intencionados para incêndios 
grandes ou que se espalham. Um extintor de 
incêndio pode descarregar completamente ao 
fim de seis a dez segundos.

Localização
Coloque os extintores de incêndio em locais 
facilmente visíveis e acessíveis – 
preferivelmente perto de uma saída e a mais 
de dez pés de uma fonte potencial de 
incêndio. Não guarde em armários nem 
debaixo de pias de lavagem.

Manutenção
Uma vez por mês, inspeccione o seu extintor 
de incêndio e assegure-se de que está 
totalmente carregado. (Para pormenores, 
consulte as instruções do fabricante.) Os 
extintores de incêndio devem receber serviço 
de uma companhia qualificada depois de 
cada utilização, mesmo se não estiverem 
totalmente descarregados. (Procure nas 
páginas amarelas (yellow pages), debaixo de 
Extintores de Incêndio (Fire Extinguishers.))

Leia a etiqueta de instruções: 
Uma emergência não é o 

momento para descobrir como 
os extintores funcionam.
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Só tente apagar um incêndio 
se se verificar o seguinte:
•	 Toda	a	gente	tiver	saído,	ou	estiver	a	sair,	

da casa e alguém estiver a telefonar ao 
departamento de incêndios pelo 911.

•	 O	incêndio	for	pequeno,	não	se	estiver	a	
espalhar e o fumo ou o calor não forem 
uma ameaça.

•	 O	seu	extintor	for	o	adequado	para	o	
tipo de incêndio que está a tentar 
combater.

•	 Você	estiver	confiante	no	combate	ao	
incêndio e estiver familiarizado(a) com a 
utilização do extintor.

Lembre-se: Não se deixe 
cercar pelo incêndio. 
Mantenha sempre as suas 
costas viradas para uma saída 
desimpedida. 

Para operar o seu extintor de 
incêndio, lembre-se da 
palavra “PAAV (PASS)”

P – Puxe (Pull) o 
pino  
de fecho, rodando-o 
se necessário, para 
partir o selo e soltar a 
alavanca.

A – Aponte (Aim) 
para baixo.  
Aponte o bico ou a 
mangueira do extintor 
para a base do 
incêndio. 
(Mantenha-se a uma 
distância segura.)

A – Aperte 
(Squeeze)  
completamente a 
alavanca existente 
acima da pega para 
libertar o agente 
extintor.

V – Varra (Sweep)  
com o bico ou a 
mangueira de lado a 
lado, pela base do 
incêndio. Se o 
incêndio reacender, 
volte a aplicar.

Nunca volte as costas ao 
incêndio – mesmo se pensar 
que está apagado; ele pode 
reacender.

Quando utilizado devidamente,  
um extintor de incêndio portátil 
pode salvar vidas e propriedade  
ao apagar um incêndio pequeno, 

ou contê-lo, até à chegada  
dos Serviços de Incêndio e 

Emergência. (Fire &  
Emergency Services)

Nota: Depois de utilizar um extintor para apagar um incêndio, telefone imediatamente aos Serviços de Incêndio e Emergência para reportar.

Há três classes típicas de 
incêndio que poderão surgir 
em sua casa.
(Assegure-se de que tem o tipo certo de 
extintor de incêndio para o tipo certo de 
incêndio.)

Classe A: Combustíveis ordinários 
Incêndios envolvendo madeira, roupa, 
papel, plásticos, etc.
Classe B: Líquidos e gases inflamáveis 
Incêndios envolvendo gasolina, óleos de 
cozinha, propano, etc.
Classe C: Cargas eléctricas  
Incêndios envolvendo energia eléctrica viva, 
como ferramentas eléctricas, fios eléctricos, 
caixas de fusíveis, televisões, computadores, 
etc.

Um extintor de incêndios com 
a etiqueta ABC é um extintor 
para fins múltiplos e pode ser 
utilizado em todas as três 
classes de incêndios.  
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