
5 GODE RÅD

før du gi’r den gas



Sikker hygge
Bøfferne syder på gasgrillen. Ukrudtsbrænderen er parkeret i haveskuret. Og terrasse-
varmeren er kørt i stilling til en hyggelig aften. Flaskegas er en kilde til mange glæder, 
men det er også en energikilde, du skal omgås med omtanke. Flaskegaseksplosioner 
er heldigvis sjældne i Danmark, men når uheldet er ude, er skaderne ofte alvorlige. 
Du kan sikre dig ved at følge Sikkerhedsstyrelsens 5 gasråd: 

1 / BRUG KUN GODKENDT UDSTYR 
Læs vejledningen før du tager dit gasudstyr i 
brug. Udstyret skal være DG- eller CE-mærket 
og være ledsaget af en dansk brugsanvisning. 
Brug aldrig udstyr mærket “kun til udendørs 
brug” indenfor.

2 / KØB GAS DER PASSER 
Vær meget opmærksom på at gasflasken passer 
til dit gasudstyr. Tag derfor brugsanvisningen til 
dit udstyr med, når du køber en flaske. På den 
måde er du helt sikker på, at tingene passer 
sammen.

3 / SKIFT FLASKE FORSIGTIGT
Sluk apparatet og luk ventilen før du skifter 
gasflaske. Sørg for at regulatoren er korrekt 
monteret og fastlåst på flaskeventilen, inden 
afspærringsventilen åbnes. Til sidst kontrollerer 
du samlinger for utætheder med sæbevand.

4 / PAS PÅ GAS DU IKKE BRUGER
Sørg for at alle ventiler er lukkede, når udstyret 
ikke er i brug. Det gælder også tomme flasker! 
Frakobl flasken når udstyret ikke skal bruges 
i længere tid. Opbevar altid gasflasker stående 
og ha’ aldrig mere end én flaske i reserve inden-
dørs. Opbevar aldrig gasflasker i kælderen.

5 / HOLD DIT GASUDSTYR VEDLIGE
Kontroller jævnligt at gasslangen ikke er synligt 
slidt eller afbleget af sollys. Der må ikke opstå 
revner i gummiet, når slangen bøjes. Udskift 
slangen med en godkendt DG-mærket slange 
ved den mindste tvivl.

Forsøg aldrig selv at ændre på gasudstyr/
installationer, men tilkald en autoriseret 
vvs-installatør.

ADVARSELSSIGNALER
Konstaterer du en utæthed, oplever 
mistænkelig gaslugt eller føler utilpashed? 

• luk for gasflasken og tag regulatoren af
• brug ikke åben ild eller el-kontakter
• sørg for god udluftning
• tilkald en autoriseret installatør

Ved alvorlig gaslækage eller brand ring 112. 
Prøv ikke selv at slukke ilden og sørg for at få 
alle væk.

VIL DU VIDE MERE?
Besøg Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sik.dk eller kontakt os på 3373 2000 
mellem 9-16.00, fredag indtil 14.00.
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