
 

      A bola extintora Mocelin é um acessório para a extinção de fogo em fase inicial, carregada com agente 
inibidor ABC. Ela pode ser instalada em ambientes industriais e residenciais. ATENÇÃO, esse produto é um 
ACESSÓRIO DE COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, NÃO SUBSTITUI UM EXTINTOR CONVENCIONAL.
      Seu acionamento ocorre entre 3 à 8 segundos após o CONTATO DIRETO COM O FOGO, e devido ao barulho 
gerado no seu acionamento, ela serve como um alarme de incêndio, avisando as pessoas na proximidade.
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      Existe duas formas de utilização da bola extintora; seja ela no modelo vigilante, ou utilização manual, mas 
qual seria a diferença desses métodos?

      A bola extintora Mocelin deve ser instalada em locais com maior risco de incêndio ou em suas 
proximidades. O dispositivo é colocado no suporte que acompanha na embalagem, onde ele deve ser fixado a 
uma parede ou em local firme, acima do local de risco, o mais próximo o possível (de 10cm a 30cm), desta 
forma ela será auto ativada quando em contato com as chamas, no caso de princípio de incêndio, explodindo 
e espalhando o pó químico.

 Não utilizar ela em locais que alcance temperatura acima de 70ºC, pois acarretará numa ATENÇÃO:
degradação do produto. 

      Dado ao seu formato esférico, o dispositivo é extremamente portátil e fácil de carregar. Seu uso é simples 
e intuitivo, para apagar o fogo basta rolar ou jogar no foco de incêndio de uma distância segura. Não é 
necessário chegar muito perto das chamas e se expor aos riscos inerentes ao fogo, como no caso do uso de 
extintores de incêndios tradicionais. 

 É importante, ao jogar a bola, que se evite confiná-la em cantos ou em locais onde não irá ter o ATENÇÃO:
contato com a chama. Não jogar a bola extintora em locais onde ela fique submersa a líquidos de qualquer 
natureza, pois afetará o seu funcionamento. Não arremessar a bola a grandes distâncias ou de grandes 
alturas, pois isso danificará a bola, também afetando seu funcionamento. Não usar em locais abertos, ou com
muito vento, pois perde a eficácia.

- Principal agente extintor: Monofosfato de amônia 90%.
- Tempo de ativação: 3 á 8 segundos em contato com o fogo, com efeito imediato após a ativação.
- Abrangência: 8m² para embalagem de 1,300kg e de 3m² para embalagem de 500g.
- Incluso: Suporte Fixação (parede, teto ou solo).
- Funciona como alarme, devido a explosão.
- Isento de Manutenção.
- Validade/Garantia: 5 anos.
- Manter em local seco, abaixo de 70 °C. 

* O calor não ativa a bola.
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