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DET ER NEMT OG
SIKKERT MED GAS
Du skal bare følge r etningslinjerne

DET SKAL DU
VIDE OM FLASKEGAS
Flaskegas er nemt og sikkert at bruge, men skal behandles med
omtanke. Læs her, hvordan du skal håndtere din gasflaske, og
hvad du skal være opmærksom på. Så er du sikker med gas.

✔

✘

•S
 ørg for, at gasflasken ALTID står op.
Både ved transport, håndtering, brug og
opbevaring.

• Stil ALDRIG din flaske under grillen
eller på steder, hvor temperaturen kan
blive meget høj.

•T
 jek ALTID regulator og slange, når du skifter gasflaske og mindst én gang om året.

•B
 rug ALDRIG udstyr indendørs, der er
mærket ”kun til udendørs brug”.

•S
 luk ALTID apparatet, og luk ventilen på
regulatoren, når du skifter gasflaske.

•S
 kift ALDRIG gasflasken i nærheden af
åben ild.

•L
 uk ALTID for ventilen på gasflasken, når du
ikke bruger den.

•G
 asflasker må ALDRIG opbevares i en kælder.

•S
 ørg ALTID for, at gasflasken er sikret mod
stød, fald og opvarmning.
•S
 ørg ALTID for tilstrækkelig ventilation, når
du bruger gas. Et kilo flaskegas bruger
12 kubikmeter luft ved forbrænding.
•B
 rug ALTID regulatorer til campingvogne,
mobilhomes og både mærket med Caravan(e).

Du kan få mere information hos henholdsvis
Beredskabsstyrelsen og
Sikkerhedsstyrelsen på
www.brs.dk og www.sik.dk

•O
 pbevar ALDRIG flasker større end 11 kg
indendørs.
•O
 pbevar ALDRIG mere end to stk. 11 kg
gasflasker i campingvognen.
•P
 røv ALDRIG selv at ændre eller reparere dit
gasudstyr (gasgrill, ukrudtsbrænder mv.).
•B
 rug ALDRIG andet end godkendt udstyr,
der er DG- eller CE-mærket.
•V
 ed alvorlig lækage eller brand må du
A LDRIG selv prøve at slukke ilden. Få i
stedet alle væk, og ring 112.
Læs mere om sikkerhed og få tips
og tricks på primagaz.dk/tips

SÅDAN GØR DU
1.Fjern forseglingen
Forseglingen er din garanti for at
gasflasken er fyldt korrekt og klar
til brug. Brug aldrig en kniv el. lign.
til at fjerne forseglingen, da det kan
skade pakningen og ventilen.
2.Tjek om gasslangen er tæt
Tjek gasslangen hver gang du
skifter gasflaske og mindst én
gang om året. Hvis slangen er
mørnet og har sprækker, så skal
den skiftes.
3.Fastgør slagen til regulatoren
Skru spændebåndet fast om slangen, så slangen er helt fastgjort til
regulatoren.
4. Placér regulatoren
Placér regulatoren over ventilen
på gasflasken. Afbryderen på
regulatoren skal være i lukket
stilling.
5. Fastgør regulatoren
Træk regulatorens ”krave” op og
tryk regulatoren fast på ventilen.
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6.Tjek om regulatoren
sidder fast
Løft gasflasken i regulatoren.
På den måde sikrer du, at
regulatoren er korrekt fastgjort til gasflasken. Anvend en
lækagespray/sæbevand for at se
efter utætheder.

