
é mais que segurança.

FICHA TÉCNICA

A mangueira de incêndio Tipo 2 Segurimax é o equipamento ideal para 
o combate a incêndio, pois possui toda a qualidade e confi abilidade 
necessária que a aplicação exige. 
A mangueira Tipo 2 é indicada para aplicação em edifícios comerciais, 
industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1370 
kPa (14 kgf/cm²).
Possui revestimento têxtil 100% poliéster, tubo interno em borracha 
sintética e uniões Storz fabricadas em latão. 
Todo o processo de fabricação, desde a manufatura do duto da mangueira 
e das uniões até a empatação e embalagem, passa por rígidos controles 
de qualidade, garantindo a segurança da instalação e do usuário.

As mangueiras Segurimax possuem Certifi cação Voluntária INMETRO, 
seguinto à risca as normas NBR 14349 e NBR 11861.

Observação: todas as mangueiras de incêndio Segurimax, sem excessão, 
passam por teste de estanqueidade antes da comercialização.

MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2

APRESENTAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VARIAÇÕES E REFERÊNCIAS

Aplicação Edifícios de ocupação comercial, industrial e corpo de bombeiros
Pressão de trabalho 14 kgf/cm² (1370 kPa)
Pressão de prova 28 kgf/cm² (2745 kPa)
Pressão de ruptura > 42 kgf/cm²

Perda de carga aproximada 6,5 kPa/m (para diâmetro nominal 1 1/2"" - 40 mm)
3,3 kPa/m (para diâmetro nominal 2 1/2"" - 65 mm)

Temperatura de operação recomendada -10°C a 50°C

Material Revestimento externo 100% poliéster, tubo interno borracha 
sintética e conexões Storz em liga de latão

Garantia 1 ano

Normativas aplicadas
NBR 11861:1998
NBR 12779:2009
NBR 14349:1999
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CÓDIGO Diâmetro Nominal Comprimento *Peso aproximado
35946 1 1/2” (40 mm) 15 metros 5,6 kg
35947 1 1/2” (40 mm) 20 metros 7 kg
35949 2 1/2” (65 mm) 15 metros 8,9 kg
35950 2 1/2” (65 mm) 20 metros 11 kg

* O peso varia conforme variação do comprimento real da mangueira.
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