REGRAS DE SEGURANÇA NO USO DO GÁS
Se fizer obras lembre‐se que no interior das paredes podem passar canalizações de gás
Ao terminar a utilização, verifique se os aparelhos de queima ficam apagados com as
torneiras e a válvula de corte fechadas.
No caso de efectuar reparações solicite os serviços técnicos credenciados. Não tome
iniciativa de reparar você próprio a instalação!
Não se esqueça que os componentes da instalação não são eternos (redutores,
válvulas, etc.)
PEÇA PARA SUBSTITUIR AQUELES QUE TENHAM MAIS DE DEZ ANOS DE USO.
Para ACENDER APARELHOS DE QUEIMA comece sempre pelo fósforo ou acendedor, e
acenda‐o ANTES de abrir a torneira do gás. Se lhe acontecer apagar‐se o fósforo ou
acendedor… paciência: feche a torneira, espere um pouco que o gás derramado
desapareça e repita a operação.
Tudo está pensado e estudado para que as FUGAS não se verifiquem. Porém. Se
ocorrer alguma fuga (o que se nota pelo cheiro), proceda com calma e do seguinte
modo:
1º Feche o regulador ou válvula de corte dos aparelhos de queima.
2º Apague todas as chamas nas proximidades: fósforos, cigarros, isqueiros,
velas, etc.
3º Areje bem o local, provocando correntes de ar no interior (abertura de
portas e janelas).
4º Não ligue ou desligue interruptores ou aparelhos eléctricos. Desligue o
quadro eléctrico no caso de este se situar fora do aposento onde
ocorreu a fuga.
5º Chame o piquete de Emergência ou ligue para os nossos serviços através
dos telefones habituais.
6º NUNCA PROCURE FUGAS COM CHAMAS! DEVE USAR‐SE ESPUMA DE
SABÃO:

LEMBRE‐SE, A SUA SEGURANÇA ESTÁ EM 1º LUGAR

EM CASO DE FALTA DE GÁS VERIFIQUE
REDUTOR DE SEGURANÇA
Este equipamento do tipo de segurança incorporada, aplicado a montante do contador
de gás, é de fácil manuseamento, conforme constatará nas instruções de utilização
abaixo indicadas.
1. Com o manípulo na posição horizontal o redutor está fechado. Não há
passagem de gás.
2. Para haver passagem de gás coloque o manípulo na posição vertical, mas
certifique‐se primeiro que todas as torneiras dos aparelhos de queima estão
fechadas.
3. Se alguma vez verificar a falta de gás mesmo com o manípulo do redutor na
posição vertical isso pode indicar que o sistema de segurança do redutor
actuou.
4. Volte de novo com o manípulo à posição horizontal – fechado – e lentamente
coloque‐o na posição vertical – aberto. Se mesmo assim a falta de gás se
mantiver, comunique o facto à empresa distribuidora.
5. Em caso de fuga de gás, coloque o manípulo do redutor na posição horizontal –
fechado não faça lume nem ligue interruptores eléctricos, areje o local abrindo
portas e janelas e comunique imediatamente o facto à empresa distribuidora.

EM CASO DE EMERGÊNCIA CONTACTE:
Electrogás Pereira & Viegas Lda.

PIQUETE URGENCIA: 91 390 47 47
Outros contactos: 917 328 660 ou 917 590 274
Escritório: 289 824 736 (09:30‐13:00/14:00‐18:00)
Web: www.electrogas.pt
E‐ mail: geral@electrogas.pt

