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COMUNICAT DE PRESĂ 

– MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LOCUINȚE – 

- FOLOSIREA BUTELIILOR - 

Pentru siguranţa dumneavoastră, a familiei şi a comunităţii în care trăiţi, ISU Neamț vă 

recomandă să respectați câteva reguli simple de utilizare a buteliilor:  

 este strict interzis efectuarea etanșeității cu flacără deschisă! 

 înainte de aprinderea focului, se verifică dacă robinetele buteliei şi aparatului de utilizare 

sunt închise!  

 în cazul când s-au uitat deschise robinetele buteliei şi aparatului de utilizare, iar gazul s-a 

scurs în încăpere, se vor lua imediat următoarele măsuri:  

 se închid robinetele buteliei şi aparatului de utilizare, 

  se deschid uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperii timp de 30 minute;  

 nu se vor aprinde chibrituri sau brichete, 

  nu se vor manevra întrerupătoarele electrice, sonerii, telefoane, lifturi,  

 nu se va fuma şi nu se vor aduce surse de foc decât după aerisirea încăperii.  

 în cazul în care toate robinetele sunt închise, dar se simte totuşi mirosul caracteristic al 

gazului, se vor lua măsurile enumerate şi se va anunţa operatorul economic de 

distribuție.  

 înainte de aprinderea focului, dacă în încăpere nu se simte miros de gaz se iniţiază flacăra, 

apoi se deschide robinetul aparatului de utilizare.  

 după utilizare, se închide mai întâi robinetul buteliei şi numai după stingerea flăcării 

arzătoarelor se închid robinetele aparatului de utilizare.  

 la schimbarea buteliei şi ori de câte ori se fac manipulări la vreunul din racorduri, se va 

verifica în mod obligatoriu etanşeitatea instalaţiei, cu emulsie de apă şi săpun.  

 nu utilizaţi buteliile fără regulatoare de presiune, cu regulatoare desigilate, defecte sau 

reparate de persoane neautorizate. 

 nu utilizaţi buteliile în altă poziţie decât în cea verticală. 
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 nu încălziţi buteliile cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului 

din acestea. 

 nu amplasaţi buteliile lângă sursele de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare. 

nu spălaţi buteliile în lichide corozive (sodă, leşie etc). 

 

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 


