BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BUTLI GAZOWEJ
W związku z zaleceniami Komendy Powiatowej Straży Pożarnej związanymi
z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi przypadków ulatniającego się gazu z butli,
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu przypomina, że nieprawidłowe
użytkowanie butli gazowej jest równoznaczne ze stworzeniem zagrożenia nie tylko dla
siebie, ale także dla innych, w wyniku którego oprócz strat majątkowych, ludzie mogą
doznać uszczerbku na zdrowiu, a nawet stracić życie.

Zasady bezpiecznego użytkowania instalacji na gaz płynny z butli:
 zaleca się kupowanie butli wyłącznie ze znanego i legalnego źródła zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach,
 zaleca się sprawdzanie, czy na butli znajduje się informacja o firmie
napełniającej butlę oraz zachowywanie folii termokurczliwej i paragonu do
ewentualnej reklamacji,
 należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych w urządzeniu, głównie
przewodów elastycznych (gumowych) i regularnie sprawdzać, czy przewód
elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty. Zaleca się sprawdzanie (przez
przeszkolonego instalatora) przynajmniej raz w roku stanu technicznego instalacji
gazowej, do której podłączona jest butla,
 nigdy nie wolno stawiać butli z gazem w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach
nasłonecznionych (temperatura w pomieszczeniach, w których używana jest butla,
nie może wynosić więcej niż 35°C),
 nie wolno przechowywać butli w piwnicach i w pomieszczeniach wspólnego
użytku. Butli gazowej nie wolno toczyć, przewracać, uderzać, jak również nie
wolno przesuwać ciągnąc lub pchając,
 przed odkręceniem reduktora zakręcać zawór butli, a po odjęciu reduktora
stosować nakrętkę zabezpieczającą wylot butli. Przed przykręceniem reduktora
sprawdzać, czy w wylocie zaworu znajduje się uszczelka,
 należy zapewnić skuteczną wentylację w pomieszczeniach, w których
stosowane są urządzenia na gaz płynny. Należy pamiętać, że gaz płynny jest
cięższy od powietrza,
 w przypadku jeśli wyczuwalny będzie ulatniający się gaz z butli należy
zachować szczególną ostrożność: nie należy używać otwartego ognia (w tym
palić papierosów), nie należy też włączać żadnych urządzeń elektrycznych
i światła, w tym nie należy w mieszkaniu korzystać z telefonu, także komórkowego.
Należy natychmiast zamknąć zawór butli, otworzyć szeroko okna i drzwi, żeby
wywietrzyć pomieszczenie. Jeśli zamknięcie zaworu butli spowodowało
zatrzymanie wycieku gazu najlepiej skontaktować się ze swoim dostawcą gazu.
Jeśli ktoś nie posiada uprawnień ani przeszkolenia, bezwzględnie nie wolno
dokonywać napraw we własnym zakresie i należy wówczas wezwać Straż
Pożarną (tel. 998 lub 112) korzystając z telefonu na zewnątrz, należy powiadomić
osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuścić budynek, a także w miarę
możliwości wynieść butlę na zewnątrz oraz skontaktować się ze swoim dostawcą
gazu.

