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Recomanacions per a l’ús segur d’extintors portàtils 

 
L’extintor és el primer element que s’usa en els primers minuts d’iniciació d’un foc, per tant es 
pot afirmar que d’aquest depèn que la propagació del foc s’evite o no. Per a elegir un bon 
extintor cal conèixer quin agent extintor és el més adequat per al tipus de foc que s’ha 
produït. 

 

Definició 

Un extintor és un aparell que conté un agent o substància extintora que pot ser projectada i 
dirigida sobre un foc per l’acció d’una pressió interna. Aquesta pressió interna s’obté, 
generalment, per un gas auxiliar dins del mateix dipòsit. 

L’extintor ha d’estar en bon estat, el seu emplaçament ha de ser visible i accessible, han 
d’estar pròxims a les eixides d’evacuació i, preferentment, sobre suports fixats o paraments 
verticals, de manera que la part superior de l’extintor quede com a màxim a 1,70 m sobre el 
terra. 

 

Classes de foc 

Segons la naturalesa del combustible, el foc es pot classificar segons la taula següent. No hi ha 
una classe particular per als focs que presenten risc elèctric. Per a extingir els incendis en 
instal·lacions elèctriques es recomana primer de tot desconnectar la font d’energia elèctrica i 
després procedir a l’extinció amb l’agent extintor adequat. 

 

Classificació Naturalesa Exemples de materials 

A Sòlids amb brasa Fusta, paper, tela, goma, draps, suro… 

B Líquids inflamables i 
sòlids liquables 

Gasolina, petroli, olis, greixos, pintures, 
vernissos, dissolvents, gasoil, alcohol, 
cera. 

C Gasos inflamables Propà, butà, metà, hexà, gas ciutat, 
acetilè 

D Metalls i productes 
químics reactius 

Magnesi, titani, sodi, potassi 
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Agent extintor 
Classes de foc 

A B C D 

Aigua polvoritzada  (2)    

Aigua a raig  (2)    

Pols BC (convencional)     

Pols ABC (polivalent)     

Pols específica metalls     

Espuma física  (2)    

Anhídrid carbònic. CO2  (1)    

Hidrocarburs hal·logenats  (1)    

A: Sòlids – B: Líquids – C: Gasos – D: Metalls especials 

  Molt adequat  Adequat   Acceptable 

(1) En focs poc profunds (profunditat inferior a 5 mm), pot assignar-se  
(2) En presència de corrent elèctric no són acceptables com agents extintors 

 

Classificació d’extintors 

A la Universitat Jaume I hi ha extintors de pols polivalent i d’anhídrid carbònic (CO2) 

 Extintor de pols polivalent ABC Extintors de CO2 

 

Extintors de pols. La impulsió de la pols es produeix en actuar la pressió del gas CO2 o N2 
comprimits en una botella, o bé mitjançant la pressió incorporada en la mateixa ampolla de la 
pols. Es fabriquen tres modalitats: 

pols seca, per a focs de classe B i C 
pols antibrasa, eficaços per a focs de classe A,B i C (polivalent) 
pols especial, per a focs de classe D 
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Extintors de CO2. Es diuen també de neu carbònica; la impulsió es genera per la pròpia pressió 
del CO2 que conté la botella. És útil per a petits focs de classe B i focs en instal·lacions 
elèctriques. Són recomanables per a la protecció de màquines, transformadors, equips 
electrònics, etc., ja que és net i no deixa residus. Com a inconvenients s’ha de saber que és 
ineficaç en focs de classe A (sòlids), són poc efectius en exteriors i incompatibles amb focs 
especials d’alguns metalls lleugers. 

 

Altres tipus d’extintors, segons la substància extintora, són: 

Extintors d’aigua. La impulsió es realitza mitjançant un gas a pressió incorporat al cos de 
l’ampolla o amb botella auxiliar. S’aplica en focs de classe A. 

Extintors d’escuma. Poden ser d’escuma química i física; són útils per a focs de classe B i 
acceptables per a fusta, paper, teixits, etc. 

Extintors d’haló. La impulsió de l’haló es realitza normalment amb nitrogen a pressió. El seu 
poder extintor és superior al CO2. Són excel·lents per a focs elèctrics, adequats per a focs de 
classe B i acceptables per a focs de classe A i C. Des del descobriment de la deterioració de la 
capa d’ozó atmosfèrica, s’han anat adoptant mesures per a restringir la seua utilització. 
Reglament (CE) 2037/2000. (DOCE 29.9.2000). 

 

Normes bàsiques d’utilització 

1. Despenjar l’extintor de la paret agafant-lo per la maneta fixa i deixar-lo sobre el terra en 
posició vertical. 

Si l’extintor és de pols s’ha de voltar per a eliminar el possible enduriment de l’agent 
extintor i facilitar-ne l’eixida. 

2. Amb l’extintor en el terra, inclinar lleugerament el dipòsit cap a davant i llevar el precinte de 
seguretat tirant de l’anella. Agafar el filtre de la mànega. 

No s’ha d’oblidar que l’extintor és un recipient a pressió, per la qual cosa s’ha de tindre 
la precaució de no inclinar-lo cap al nostre cos o cara. 

3. Apropar-se al foc a una distància prudencial, sentint la calor però sense cremar-se (uns 2 o 3 
metres, que és la distància a què arriba el raig de l’agent extintor). 

Si l’extintor és de CO2, s’ha de dur recolzant-lo a cada pas en el terra per a permetre 
l’eliminació de la possible electricitat estàtica que es genere. 

4. Pressionar la palanca d’accionament i realitzar una descàrrega de comprovació. 

Quan l’extintor siga de CO2 el bec se subjectarà des del seu mànec, no des del mateix 
bec, per a evitar cremades per contacte, ja que el gas ix a molt baixa temperatura. 

5. Dirigir el doll a la base de les flames amb moviment d’escombratge horitzontal. 

En cas d’incendi de líquids, projectar superficialment l’agent extintor efectuant un 
escombratge evitant que la mateixa pressió d’impulsió provoque vessaments del líquid 
incendiat. 
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Altres recomanacions 

- Teniu present que la durada de l’extintor és d’uns 8 segons aproximadament. No malgasteu 
l’agent extintor pel camí. 

- No perdeu mai de vista el foc. Encara que s’haja apagat, retrocediu cap arrere comprovant 
que el combustible no es torna a inflamar. 

- I recordeu, abans d’utilitzar un extintor: 

· s’ha de mantindre la calma 

· aviseu primer la consergeria de l’àrea o el cap d’emergències (ext. 5555). L’avís és 
prioritari a l’actuació, perquè en cas que el foc es faça gran l’ajuda externa ja estiga 
sol·licitada. 

· és convenient actuar per parelles, per a evitar que una persona caiga víctima sense 
que ningú ho sapia. 

Si el foc no es controla amb extintors, es pot utilitzar la mànega d’incendis més pròxima (boca 
d’incendis equipada, BIE). 

 

 

Documents relacionats 

- Prevenció i extinció d’incendis 

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/prev-incen.pdf

