De 10 gouden regels
Let bij aanschaf van een BeneGas
Light gasfles altijd op een
ongeschonden verzegeling t.w. de
witte krimpfolie met het groene Benegas
logo op de kraan (NL/BE).Wissel uw lege
gasfles altijd bij een BeneGas Light
verkooppunt om voor een volle
verzegelde gasfles. Nooit afvullen bij
een LPG station.

Gebruik altijd een goedgekeurde
propaanslang van recente datum.
Gebruik geen slangen ouder dan 2 jaar.
(Het keurnummer en jaartal staan op
de slang vermeld.) Monteer de slangen
met behulp van goede slangklemmen.
Beperk de lengte van een propaangasslang tot één (1) meter en vervang tijdig
(ver)oude(rde) slangen.

BeneGas Light flessen bij gebruik
altijd rechtop zetten en op een
vlakke en bij voorkeur op een droge
ondergrond plaatsen. Nooit los in een
voer- of vaartuig plaatsen en tijdens
transport ook borgen.

De fleskraan altijd met de hand
opendraaien. Controleer vóóraf
de kraan op eventuele beschadigingen.
Controleer ook slangen en slangklemmen
op beschadigingen. Gebruik nooit gereedschap of geweld om een kraan te openen.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie laag bij de grond, met name bij
het verwisselen van de fles. Propaangas
is namelijk zwaarder dan lucht.
Plaats gasflessen buiten en nooit in
afgesloten en/of ongeventileerde ruimten
en ook nooit voor beluchtingroosters of
kelderramen van aangrenzende ruimten
met verdiepte grondslag.

Na het aansluiten van de Gasfles
de verbindingen altijd op gasdichtheid controleren. Hiervoor gebruik
maken van een water-/ zeepoplossing
(zoals bijvoorbeeld afwasmiddel). Bij
ontstaan van zeepbellen de verbinding
losmaken en opnieuw aansluiten.

De Gasfles mag niet worden opgeslagen of gebruikt op plaatsen waar de
temperatuur hoger wordt dan de normale
omgevingstemparatuur. De Gasfles is niet
geschikt om te gebruiken op plaatsen waar
o
de temperatuur meer dan 40 C kan woro
den. Bij 40 C of meer zal het kunststof zijn
sterkte verliezen.

Sluit na gebruik altijd de fleskraan,
ook bij een 'lege' Gasfles. Het wisselen van een lege Gasfles tegen een
volle zoveel mogelijk buiten doen, ver
van ontstekingsbronnen.

Gebruik altijd een drukregelaar
en/of doorstroombegrenzer van
het juiste type. Op het typeplaatje
van het aan te sluiten apparaat staat
de benodigde voordruk vermeld. Het
gebruik van de speciale BeneGas Light
drukregelaar wordt sterk aanbevolen,
waarbij een montage-instructie wordt
meegeleverd. Gebruik nooit een gasfles
zonder drukregelaar en/of doorstroombegrenzer.

Tracht bij brand de Gasfles te
verwijderen, de fleskraan te sluiten
(handen beschermen), de Gasfles koel
te houden (geen volle straal maar waternevel) en de vlammen te doven met
natte doeken. Probeer de omgeving koel
te houden met waternevel.
Neem nooit onnodige risico’s. Roep de
hulp in van de brandweer
(Europees alarmnummer 1-1-2).
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