
Gás de Garrafa
Recomendações de segurança

A instalação de aparelhos a gás deve ser feita por uma Entidade montadora e as inspeções
por Entidades inspetoras reconhecidas pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
www.dgeg.gov.pt

Não instale aparelhos a gás em quartos, casas de banho ou locais pouco ventilados. 
A queima de gás em locais pouco ventilados forma monóxido de carbono, 
que se mistura facilmente no ar sem que se note a sua presença.
O monóxido de carbono é muito tóxico, inodoro e incolor.

Se a sua instalação de gás tiver mais de 20 anos, faça inspeções de 5 em 5 anos. 
Use os tubos e abraçadeiras certos para o equipamento e substitua-os antes do fim
da validade (5 anos).

Qualquer válvula que não esteja ligada a um aparelho a gás deve permanecer fechada
e tamponada.

Se fizer obras no pavimento ou paredes da sua casa, lembre-se que aí pode passar um 
tubo de gás. 
Certifique-se que sabe a localização exata das tubagens de gás. 
Se tiver garrafas de gás na rua, opte por gás propano engarrafado, pois
o gás butano tem dificuldade em vaporizar (para chegar aos aparelhos) durante o inverno.

Ao cozinhar, fique atento para que não escorra líquido do recipiente que está ao lume, 
apagando a chama e provocando uma fuga de gás.

Não tape as entradas de ar para a cozinha e certifique-se que a zona do fogão
e/ou de outros aparelhos a gás têm uma boa ventilação e uma boa exaustão.
As mangueiras usadas para ligar a garrafa de gás ao fogão não podem ter mais
de 1,5 metros de comprimento e devem ser mudadas antes do fim da validade.
Não pendure objetos nas mangueiras ou nos tubos do gás.
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Feche as torneiras de água quente quando acender o esquentador.
Desligue o esquentador se não precisar de água quente ou se sair de casa por mais 
tempo. 
Feche a válvula da garrafa de gás.

Se a chama de qualquer aparelho a gás ficar instável, ruidosa ou amarelada em 
vez de estável e azulada, contacte uma Entidade montadora reconhecida pela 
DGEG.

As lareiras ou aquecedores a gás devem ficar em local bem ventilado e afastado 
de cortinas, tapetes ou qualquer material inflamável. 
Não coloque as garrafas de gás junto a fontes de calor.
Não deixe aparelhos a gás ligados sem vigilância.

Certifique-se que todos os modelos de aparelhos a gás são compatíveis com o 
tipo de gás da sua casa.

Evite transportar ao mesmo tempo mais do que duas garrafas de gás, cheias ou 
vazias, no carro. Se não tiver escolha, garanta o bom acondicionamento e leve as 
janelas abertas. Não deixe o carro ao sol.
Mantenha as garrafas de gás sempre em pé.

Desligue sempre os aparelhos a gás, após terminar a sua utilização.

Quando se ausentar por um período longo, feche as válvulas de segurança 
dos aparelhos e, caso exista, feche a válvula de segurança que se encontra 
imediatamente antes do contador.

Se detetar uma fuga de gás, não ligue interruptores, nem acenda isqueiros, 
fósforos, lanternas, ou outras fontes de ignição.
Abra imediatamente portas e janelas.
Feche a válvula de segurança junto ao contador e aos aparelhos a gás.
Chame um piquete de emergência.
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