TREF VOLDOENDE VOORBEREIDINGEN
•
•
•
•
•

Bij gebruik van installaties met verplaatsbare gasflessen moeten die
beantwoorden aan de voorschriften van de reglementering en geïnstalleerd worden volgens de code van goed vakmanschap.
Kijk zeker nog de ontspanners en slangen na op certificatie en of ze aangepast zijn aan de gebruikte brandstof of flessen.
Zoek een geschikte plaats: locatie die vlak, horizontaal en hard is.
Blijf hierbij op een veilige afstand (4m) van beglaasde gevels.
Hou gasflessen op minimum drie meter afstand van kelderopeningen,
rioolmonden en andere lager gelegen locaties.
Hou voldoende water, een brandblusdeken en een blustoestel bij de
hand.
Afstand minstens twee meter ten opzichte van brandbare materialen.

ZO KOOK JE VEILIG OP GAS
•
•
•
•

Zorg dat de omstaanders – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact
met het toestel kunnen maken.
Heb je een gasfles opgebruikt? Koppel die dan onmiddellijk af, voorzie
die van de beschermkap en stockeer ze buiten op een veilige afstand.
Bewaar gasflessen nooit in een gebouw, maar wel buiten in een veilige
afgeschermde zone (8m).
Sluit na het koken, alle gasflessen goed af.

ZO GEBRUIK JE GASFLESSEN

2.3 		 koken op gas

•

Gasinstallaties moeten voldoen aan de regels van goed vakmanschap. Een
attest van de goede werking van de toestellen en van de gasdichtheid van de
leidingen moet vooraf kunnen voorgelegd worden:
• De flexibels van de gasleidingen mogen niet in serie verbonden worden.
• De maximum toegestane afstand met flexibele slang, tussen gasfles en
toestel, bedraagt twee meter en zichtbaar over de volle lengte. Metalen
slangen mogen langer zijn dan twee meter, maar moeten eveneens zichtbaar blijven.
• De flexibels moeten zeker om de vijf jaar vervangen worden. Indien er
zich scheurtjes, barsten of enige abnormale vervormingen voordoen, dan is
onmiddellijke vervanging een must.
• Bij één verbruiktoestel, is één enkelvoudige ontspanner toegestaan.
Vanaf twee verbruiktoestellen is een dubbele ontspanning per toestel verplicht.

DIT MAG NIET!
•

•

Een kooktoestel met open vlam is verboden in een tent, kraam, … en
worden dus enkel toegelaten in open lucht of in een afzonderlijk lokaal,
weg van het feestgedruis en publiek.
Gasflessen mogen niet binnen in gebouwen of tenten gestockeerd worden.

GAAT HET TOCH MIS?
Verbrand? Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op
het nummer 112.
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Gasflessen bewaren doe je zo:
• rechtopstaand.
• volle en lege flessen worden van elkaar gescheiden.
• uit de zon. Gasflessen moeten zo gemaakt zijn
dat ze kunnen weerstaan aan de oplopende druk
als gevolg van de opwarming van de zon. Maar
het is toch wel aan te raden om gasflessen zoveel mogelijk uit de zon te houden.
• in open lucht.
• kies een opslagplaats die verwijderd is van rioolmonden, kelders of lager gelegen plaatsen (3m).
• niet-zichtbare voorraden moeten aangeduid worden met een duidelijk pictogram.
Bewaar gasflessen nooit in een kelder
LPG, butaan en propaan zijn zwaarder dan lucht en
zakken dus. In kelders, waar gasflessen soms een
hele winter lang bewaard worden, kan zelfs een
miniem gaslek na verschillende weken tot gevaarlijke
situaties leiden.
Privé of publiek?
Gasflessen mogen niet in publiek toegankelijke ruimtes staan. Voor het gebruik van
gasflessen op private eigendom bestaat geen wetgeving. Toch raden we als brandweer aan om als een
goede huisvader met gasflessen om te gaan.

GAS FLESSEN
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DOE HET

correct!

ALGEMEEN gebruik
VAN KOOK- EN VERWARMINGSTOESTELLEN

Alle verwarmings- en kooktoestellen stel je brandveilig op:
• op voldoende afstand van brandbare materialen.
• op een vlakke ondergrond die geen warmte geleidt
• in een voldoende verluchte ruimte.
• waarbij de afstand kook-, verwarmingstoestellen en
BBQ ten opzichte van brandbare materialen minstens
twee meter is.
• brandblusapparaat in omgeving van brandrisico (koken,
verwarmen).
Hou de voorraad brandstoffen beperkt tot het minimum.
Dit mag niet:
• Gebruik van verwarmings- en kooktoestellen met (licht)
ontvlambare of brandbare vloeistof als brandstof in de
inrichting is verboden.
• Gebruik van gasstralers of gaskachels met open vlam
of toestellen met stralend oppervlak in gebouwen en
tenten is verboden.
Is je installatie nog gekeurd?
• Vooral bij gebruik van elektrische en gasinstallaties is
het belangrijk dat die voldoen aan de regels van goed
vakmanschap en de nodige en correcte keuringsattesten hebben.
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