AVISO IMPORTANTE AOS MOTORISTAS
Desde janeiro de 2005, os veículos zero km que saíram das fábricas (montadoras), já possuem os
novos extintores ABC com prazo de garantia e validade de 5 anos, portanto, começam a vencer à partir
de janeiro de 2010 e devem ser substituídos, obrigatóriamente, por outros extintores novos ABC.
Já os extintores com pó BC, deverão ser substituídos pelo novo extintor ABC, na medida em que for
vencendo o teste hidrostático de cinco anos, com data limite de validade em 31 de dezembro de 2014. À
partir de 01 de janeiro de 2015, todos os veículos no Brasil ( conf. tabela 2 do Anexo da Resolução 157
do Contran), deverão estar circulando com os extintores ABC. (Clique aqui para consultar a Resolução
do Contran nº. 333 de 06/11/2009 e nº.157 de 22 de abril de 2004).
O extintor de incêndio ABC proporciona maior segurança aos usuários no combate a princípios de
incêndio, pois apaga qualquer tipo de fogo e pode evitar a ocorrência de incêndios de grandes
proporções nos veículos.
Atenção! A substituição pelo novo extintor ABC no vencimento do teste hidrostático é obrigatória e sua
ausência ou inobservância dos itens abaixo, é considerada infração grave, com multa de R$ 127,69 e 5
pontos na carteira nacional de habilitação. O veículo pode ser retido para regularização.
(Denatran: Lei nº. 9.503. de 23 de setembro de 1997 – artigos: 230 Inc.IX e X, 258 e 259).
Previna-se! Não deixe para a última hora. Para sua maior segurança e tranquilidade, verifique as
condições do extintor do seu veículo e se necessário substitua-o, em tempo, pelo novo extintor ABC.
O que você deve verificar mensalmente no extintor:



O ponteiro do indicador de pressão não deve estar na faixa vermelha;



O lacre não deve estar rompido (lacre em papel auto-adesivo para válvula de metal e/ou
material plástico para a válvula plástica).



O extintor deve conter o selo da marca de conformidade Inmetro (em papel auto-adesivo ou
gravado no corpo do extintor).



Os prazos de garantia/durabilidade e teste hidrostático náo podem estar vencidos (Esta
informação encontra-se no corpo do extintor). Após estes prazos, descarte-o e substitua por um
extintor novo ABC, num revendedor mais próximo.



A aparência geral do extintor deve estar em boas condições (sem ferrugem, amassado ou
outros danos).

Para a compra dos novos extintores ABC, recolhimento dos extintores vencidos, usados, ou troca em
garantia, consulte nosso site www.resil.com.br clicando em garantia – lojas autorizadas, ou ligue para o
Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC): 0800-7020221.
Clique aqui para ler as recomendações do que fazer com o extintor BC retirado do veículo?
Mais informações, consulte nosso site em dúvidas frequentes.

