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Sikker med gas

TILLYKKE MED DIN NYE TANK
Gas er sikkert og nemt, men skal behandles med omtanke. I denne folder kan du
læse, hvad du må - og hvad du skal – så du er godt klædt på som gasbruger.

FEJL PÅ ANLÆGGET

Lugter du gas udenfor, skal du:

Hvis du konstaterer en fejl på anlægget - dvs. tank
og udstyr, som gassen bruges til - er det dig som
bruger, der skal sørge for, at fejlen bliver udbedret. Du må aldrig selv reparere eller udbedre fejl.
Ansvaret for udførsel af arbejdet afhænger af,
hvor på anlægget fejlen er:

1. få folk i sikkerhed

Fejl på tanken og den udendørs
del af anlægget:
•	Kontakt Primagaz for at få lokaliseret og udbedret fejlen. Anlægget må først tages i brug
igen, når det er godkendt.
Fejl på den indendørs del af anlægget:

2. lukke for gassen – om muligt
3.	kontakte Primagaz for at få lokaliseret og
udbedret lækagen. Anlægget må først tages i
brug igen, når det er godkendt.

BRAND
Gør følgende, hvis der opstår brand i nærheden
af din tank og anlægget:

GASLUGT

3. Luk for gassen – om mulig

LPG er yderst brandfarlig, når den blandes med
luft. Derfor er LPG tilsat et stærkt lugtende stof,
som vil afsløre en utæthed.

4.	Kontakt Primagaz for godkendelse, inden
anlægget igen tages i brug.

2. Kontakt Brandvæsnet (112)

Lugter du gas indenfor, skal du:

3.	kontakte en autoriseret installatør for at få
lokaliseret og udbedret lækagen.
Er det ikke muligt at lukke for gassen?
Kontakt omgående Brandvæsnet (112). Derefter
Primagaz.

Den flydende gas er et naturligt biprodukt ved udvindingen og
forarbejdningen af naturgas og olie. LPG udgør ca. 5 % af den
samlede olie og anses for at være et topdestillat på linje med
benzin. LPG er flydende under tryk, men går fra flydende form
til dampform, når trykket fjernes. Når gassen går fra flydende
form til dampform, udvider den sig 250 gange. En liter flydende
gas bliver derfor til 250 liter dampformig gas. LPG er lugtfri,men tilsat et lugtstof, så eventuelle udslip kan spores.

Kontakt omgående Brandvæsnet (112). Derefter
Primagaz.

1. Få folk i sikkerhed

2. lukke for gassen – om muligt

LPG står for Liquefied Petroleum Gas og er betegnelsen for
flydende gas under tryk. I Danmark kendes LPG også som
flaskegas og f-gas.

Er det ikke muligt at lukke for gassen?

•	Kontakt autoriseret installatør for at få
udbedret fejlen.

1. få folk i sikkerhed

HVAD ER LPG?

Kontakt altid Primagaz,
hvis du er i tvivl eller har
spørgsmål. Du kan også

GENERELLE KRAV
– DET SKAL DU SØRGE FOR
Primagaz må kun fylde gas i din tank, når sikkerhedsreglerne er overholdt. Du skal derfor sikre,
at følgende altid er i orden:
• A
 t der ikke ændres på anlægget, da det har
betydning for godkendelserne.
• A
 t chaufføren har uhindret overblik over tank
og bil under fyldningen i henhold til Arbejdstilsynets krav.
• At tankbilen har uhindret adgang til tanken.

finde mere information

• A
 t Brandvæsenet og Primagaz har adgang til
at foretage lovpligtige tilsyn og eftersyn.

på www.primagaz.dk

• At tanken holdes ren for alger.

• A
 t afstanden fra tanken til brændbare materialer og vegetation altid overholder vilkårene i
den brandtekniske godkendelse for anlægget.
• A
 t alle lovmæssige eftersyn på forbrugsud
styret bliver overholdt.
• A
 t være opdateret om sikkerhedsprocedurer
i forhold til gasanlægget, herunder opdatere
ATEX APV.

EFTERSYN
– DET SØRGER PRIMAGAZ FOR
Primagaz sørger for de lovpligtige eftersyn og
almindelig vedligeholdelse af den udendørs del
af dit anlæg. Du kan læse mere i din kontrakt.

Adresse
Primagaz Danmark A/S

Kontakt
Kundeservice

Sandvadsvej 11

56 63 12 20

4600 Køge

primagaz.dk

