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Toepassingsgebied
Hieronder worden aandachtspunten vermeld voor het correct gebruik
van gasflessen.
Onderstaande raadgevingen dienen als een aanvulling van de
wettelijke vereisten te worden beschouwd.
De elektronische versie (en de bijhorende links) van deze brochure is
toegankelijk via deze QR-code :
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Begrijp de gevaren en eigenschappen van het gas
Lees het VeiligheidsInformatieBlad (“VIB” of “SDS”) dat meegeleverd werd.
Ken de eigenschappen en gevaren van het gas alvorens de gasfles te verplaatsen of te
gebruiken.
Weet wat te doen ingeval van een noodsituatie.
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Niet roken
Rook nooit (ook geen e-sigaretten) bij het vervoeren of werken met gasflessen.
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Gebruik gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag veiligheidsschoenen en werkhandschoenen bij het verplaatsen van gasflessen.
Draag een veiligheidsbril bij openen van een kraan.
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Controleer of je het juiste gas hebt
Verifieer via het etiket dat de gasfles het gewenste gas bevat.

6 Check kraan
Controleer of de kraan gesloten is vooraleer de gasfles te verplaatsen.
Ga na of niks lekt, bijv. met lek-spray of een verdunde zeep-oplossing. Gebruik nooit een
vlam om lekken op te sporen.
Draai kranen steeds RUSTIG open, met de uitstroom-opening van je af. Gebruik
geen geweld of bijkomende hulpmiddelen om de kraan te openen. Vraag in dat geval
vervanging bij je leverancier.
Draai na gebruik kraan handvast dicht, zonder te forceren.
Gebruik geen olie of vetten aan kranen, dit kan gevaarlijk zijn.
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Drukregelaar
Voorzie steeds een passende drukregelaar (geschikt voor het gas en de druk, met
passende aansluiting). Koppel nooit toestellen rechtstreeks aan de kraan.
Check de pakkingen (of O-ringen) (aanwezig, in goede staat en uit het juiste materiaal).
Gebruik geen verloop-nippel en knoei nooit met afsluiters en drukregelaars.
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Ga voorzichtig om met gasflessen.
Gasflessen staan soms onder erg hoge druk, en kunnen ook erg zwaar zijn. Behandel
gasflessen steeds voorzichtig.
Tracht waar mogelijk mechanische hulpmiddelen te gebruiken voor het vervoer van
gasflessen. Gebruik voor korte afstanden een steekkarretje of zoek hulp.
Borg de gasfles tegen omvallen bij gebruik.
Laat gasflessen niet vallen. Tracht nooit een vallende gasfles op te vangen.
Nooit flessen aan verhitting blootstellen.
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Retour
Retourneer lege gasflessen, of nadat je deze niet meer nodig hebt, naar je leverancier.
Draai steeds de kraan dicht, en verwijder de drukregelaar voor transport. Voorzie de
gasfles steeds van een beschermkap.
Verwittig de leverancier en retourneer de beschadigde gasflessen. Probeer in geen geval zelf de schade te
repareren of deze te verbergen! U kunt anderen en uzelf daarmee ernstig in gevaar brengen.
Er kan steeds ophaling van een gasfles worden aangevraagd via http://cylinders.essenscia.be

10 Opslag
Zie aparte nota met raadgevingen voor opslag van gasflessen.
De gasfles zodanig plaatsen dat hij niet kan omvallen, maar in geval van nood toch gemakkelijk bereikbaar
is en probleemloos kan worden verwijderd.
Bewaar de gasfles in een beveiligde en goed geventileerde plaats, verwijderd van ontstekingsbronnen.

11 Transport
Zie aparte brochure met transport-raadgevingen.
Gasflessen verticaal vervoeren, bij voorkeur in een open voertuig.
Wanneer het onvermijdelijk is gasflessen te vervoeren in een gesloten voertuig, voorzie dan aangepaste
ventilatie door met open ramen te rijden. In een gesloten ruimte kan een lek immers de ademlucht
verdringen.

12 Vragen ?
Contacteer bij twijfel, of indien je vragen hebt, je gasleverancier.

Disclaimer :
Brochure worden door essenscia vzw met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de gegevens in deze fiches worden enkel
betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de
gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst essenscia vzw elke aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden af.
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