Geachte Klant,
Hierbij extra informatie over het vullen van gewone gasflessen met LPG.
Het gebruik van LPG gas als brandstof voor o.a. koken, verwarmen of koeling is toegestaan sinds 1-1-2010 omdat de fiscus de
belasting tarieven voor LPG propaan en butaan gelijk heeft getrokken.
Het vullen van reguliere gasflessen is in Nederland officieel verboden omdat deze flessen niet voorzien zijn van een 80%
vulstopventiel.
Het vullen:
Zorg dat de gasfles nog van goede kwaliteit is en aan de gestelde eisen voldoet.
Alle gasflessen die geschikt zijn voor propaan en propaan butaan zijn ook geschikt voor LPG gas.
Staat er op de fles alleen butaan of “alleen geschikt voor butaan” dan mag deze fles niet gevuld worden met LPG gas.
Voorbeeld:
Uw gasfles is 27 liter waterinhoud dus er mag dan 80% van 27 liter in uw fles dit is dan maximaal 21,5 liter.
Controleer of de gasfles helemaal leeg is anders is 80% vullen moeilijk te bepalen. Gebruikt u de fles beneden de 5 graden dan
moet men de fles altijd even schudden om na te gaan of er geen vloeibaar butaan is achter gebleven. Zorg bij het vullen dat de
gasfles tot maximaal 80% gevuld wordt.
Als u gaat vullen let dan op of het rubbertje nog in de vulnippel aanwezig is.
LET OP DAT ER TIJDENS HET VULLEN GEEN ONTSTEKINGSBRONNEN IN DE DIRECTE OMGEVING ZIJN.
1) Draai de vulnippel nu goed op de kraan van de gasfles, let op dit is linkse schroefdraad.
2) Koppel nu de vulslang aan en draai de kraan op de gasfles open.
3) Druk op de knop van de pomp en vul de fles tot maximaal 80% laat de knop los, draai de kraan op de gasfles dicht en
koppel de vulslang af (let op hierbij blaast de vulslang wat gas af).
4) De fles is nu gevuld. Draai de vulnippel van de fles laat deze tijdens transport nooit op de fles zitten.
Sluit tijdens het rijden met caravan of camper altijd de gasfles, voor de wet is dit zelfs verplicht.
Gasfles

Afmeting in cm
Rond 22 hoog 47

Inhoud liters
12 liter

Inhoud kilo’s
5 kilo

Vullen liters
Maximaal 9,6 liter

Rond 30 hoog 60

27 liter

11 kilo

Maximaal 21,6 liter

Rond 30 hoog 70

36 liter

15 kilo

Maximaal 28,8 liter

Rond 30 hoog 77

42 liter

17 / 18 kilo

Maximaal 33,6 liter

LET OP AFMETING EN INHOUD KUNNEN IETS AFWIJKEN OMDAT DIT PER FABRIKANT EN OF MERK KAN VERSCHILLEN.

