
                                            
RELAÇÃO DE EXTINTORES PORTÁTEIS 

PROMOTORIA: DATA:

Nº de 
ORDEM

 Ex:01,02....

Nº PATRIMÔNIO
Padrão MPBA, se houver:

(000.000.000.0000)

Nº DO EXTINTOR
Ver corpo do 

aparelho
Ex: J 076 622

*TIPO:
AP, CO2, PQS 

BC ou PQS ABC

LT/KG

Ver rótulo 

LOCALIZAÇÃO 
Ex: 1º pavimento, na recepção ou em 
frente a sala da 2ª PJ ou em frente à 

copa

DATA DA REALIZAÇÃO 
DO SERVIÇO

Ver selo INMETRO

DATA DA 
PRÓXIMA 
RECARGA
Ver rótulo

STATUS:
Válido ou 

Recarregar

                                                                                                                

ASSISTÊNCIA MILITAR 
BRIGADA DE EMERGÊNCIA

     *LEGENDAS PARA TIPO: AP: ÁGUA PRESSURIZADA CO2: GÁS CARBÔNICO PQS BC: PÓ QUÍMICO SECO BC PQS ABC: PÓ QUÍMICO SECO ABC
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