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GASTANK/GASFLASKER

INSTALLATION

GASTANK/GASFLASKER

1. Alarmér brandvæsen – ring 1-1-2

1. Alarmér brandvæsen – ring 1-1-2

2. Luk ventiler
Luk afspærringsventiler på gasrør før
og efter den antændte utæthed og lad
flammerne dø ud. Forsøg IKKE at slukke
med vand, medmindre der er risiko for antændelse af andre brandbare materialer.

2. Luk for hovedafbryder
Afbryd strømmen til eventuel
gasfordamper eller pumpe.

1. Stop brug af åben ild
Afbryd alle brændere, stop motorer
og diverse eludstyr. Rygning forbudt

1. Stop brug af åben ild
Afbryd alle brændere, stop motorer og diverse
eludstyr. Rygning forbudt

2. Evakuér
Evakuér alle i lokalet.

2. Evakuér
Evakuér alle i vindretningen inden for ca. 100 m.
Gå aldrig ind i en gassky.

3. Luk ventiler
Forsøg IKKE at slukke en gasbrand, der
stammer fra en utæthed ved anlægget.
Luk i stedet for tankens/flaskens
ventil(er), og lad flammerne dø ud af
sig selv. Det kan tage nogen tid.
4. Køl tank/flaske
Hvis det er muligt, så fjern flasker og
nedkøl dem med vand. Ellers oversprøjt
tank/flasker med vand for at holde den/
dem beskyttet mod strålevarmen fra
flammerne.
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UTÆTHED – STOP BRUG AF ÅBEN ILD

3. Luk ventiler
Luk nærmeste afspærringsventil på
gasledningen før utætheden, hvis muligt.
Ellers lukkes hoveda fspærringsventilen
ved gasstikkets indføring i bygningen.

3. Luk ventiler
Hvis utætheden er på rørinstallationen efter
tank/flaske, lukkes ventilen på tank/flaske.
Gå til ventilen fra vindsiden.

4. Luft ud
Åbn vinduer og døre til det fri. Vær
opmærksom på evt. kældre og kloakker,
da LPG breder sig langs gulvet.

4. Alarmér brandvæsen – ring 1-1-2
Hvis det ikke lykkes at stoppe udstrømningen
af gas, alarmeres brandvæsnet – fortæl om
gasskyens retning.

LÆS HER, INDEN UHELDET SKER

INFORMATION

Med gasinstallationer gælder det som for så
mange andre omr åder i vores hverdag, at det
er bedre at forebygge end at helbrede.

Underret altid Kosan Gas ved uheld
T. 8948 7700* er døgnåben. Anlægget må
ikke tages i brug, før det igen er godkendt
af Kosan Gas.

Indgå derfor en aftale med Kosan Gas om et
sikkerhedseftersyn af gasanlægget mindst
én gang om året. Der bør endvidere udarbejdes
en evakueringsplan og udpeges en person
med ansvaret for evt. evakuering.

Af hensyn til sikkerheden er gassen tilsat
et stærkt lugtende røbestof, som afslører
eventuelle utætheder i installationen.
Ifølge lovgivningen er det ejeren/brugeren
af anlægget, som er ansvarlig for anlæggets tilstand og vedligeholdelse. Kontakt
Kosan Gas, hvis du har spørgsmål.

* Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 15.30
I det øvrige tidsrum vil telefonsvareren
henvise til døgnvagttelefon.
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