
 BILAGA: Checklista för säker användning av flytgas  
 
Vid användningen  
Kontrollera regelbundet att din gasapparat är hel och tät: 
–  Böj på slangen och kontrollera att den inte har sprickor. 
–  Kontrollera med hjälp av tvållösning att anslutningarna är täta. 
–  För felaktiga apparater på service. 
–  Följ bruks- och serviceanvisningarna. 
–  Se till att ventilationen är tillräcklig i det utrymme där gasapparaten används. 
–  Använd inte apparaterna för något annat än deras ursprungliga ändamål. 
– Stäng flaskventilen efter varje användning. 
  
Om du känner gaslukt  
–  Stäng genast flaskventilen. 
– Rök inte, använd inte öppen eld eller elektrisk strömbrytare. 
– Vädra rummet: öppna dörrar och fönster. 
– Efter vädringen: kontrollera slangen och slanganslutningarna med tvållösning eller läckindikator. 
– För apparaten på service om det är fel på den. 
  
Byte av gasflaska  
– Stäng flaskventilen. 
– Se till att ingen antändningskälla finns i närheten: – rök inte, använd inte öppen eld eller elektrisk strömbrytare. 
– Se till att ventilationen är tillräcklig om du byter flaska inomhus. 
– Kontrollera efter bytet att tryckregulatorn sitter stadigt på plats. 
– Om kulventil används: ta tag om tryckregulatorn och lyft upp flaskan. Om regulatorn inte lossnar är den rätt 
monterad. Om vridventil (sidoventil) används: kontrollera med hjälp av tvållösning att anslutningarna är täta. 
  
Förvaring av gasflaskor  
– I en bostadsbyggnad får högst 25 kg flytgas förvaras. 
– Förvara gasflaskor i upprätt läge och utom räckhåll för barn. 
– Förvara inte gasflaskor i källaren, på vinden eller i sovrummet. 
– Flaskans yttemperatur får inte stiga över +40 C° och därför får flaskan inte placeras i närheten av värmekällor, 
t.ex. ett värmeelement eller en eldstad. 
– Förvaringsutrymmet ska vara väl ventilerat. 
– En gasflaska som placerats utanför huset vid husväggen ska stå i ett låst skåp. 
  
Transport av gasflaskor   
–  Kontrollera att flaskventilen är ordentligt stängd. 
–  Kontrollera att ventilskyddet är stadigt påsatt som skydd för ventilen. 
–  Stöd flaskan omsorgsfullt så att den inte kan röra sig. 
–  Transportera flaskan upprätt. 



–  Tillfälligt kan flaskan transporteras vågrätt t.ex. i bilens bagagelucka. 
– Har du gasflaskor i bilen ska du inte parkera bilen i solsken för en längre tid, eftersom flaskorna då kan bli för 
heta. 
  
Gasinstallationer 
–  Från en gasflaska får gas ledas med slang bara till en enda förbrukningsapparat. 
–  Flytgasslangens längd får vara högst 1,2 meter och innerdiametern 10 mm. 
–  Slangen ska fästas med slangklämmor i vardera ändan. 
–  Tryckregulatorn fästs direkt på flaskventilen. 
–  Använd enbart en lågtrycksregulator (30 mbar) som är avsedd för hushållsbruk. 
–  Högtrycksregulatorer får inte användas i samband med apparater för hushållsbruk. 
–  Kontrollera (med hjälp av tvållösning) efter installationen att anslutningarna är täta och tillräckligt åtdragna. 
–  I små stugor där man sover och vistas i samma utrymme ska flytgasflaskor helst inte förvaras inomhus. 
–  Gasslangen får inte ledas ut genom ytterväggen. 
–  Det är tillåtet att installera slangen själv. 
–  Fasta installationer med metallrör får enbart utföras av ett godkänt gasinstallationsföretag. 
  
  
 


