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MODUL DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN UTILIZAREA BUTELIILOR GPL 

 

 În punctele de desfacere a buteliilor GPL, la cumpărarea (schimbarea buteliei) se vor verifica  

următoarele: 

 

Etanşeitatea buteliei se verifică în faţa cumpărătorului cu emulsie de apă şi săpun remontându-se capacul 

de protecţie. 

- dacă butelia GPL are eticheta de control/garanţie sau sigiliul staţiei de îmbuteliere;  

- dacă butelia GPL are capacul de protecţie montat şi operabil, astfel încât, prin demontare să se poată realiza 

celelalte controale;  

- dacă butelia GPL are robinetul închis;  

- dacă butelia GPL are montată piuliţa înfundată din plastic;  

- dacă butelia GPL are termenul de verificare periodică ISCIR;  

- dacă butelia GPL nu prezintă urme de striviri sau deformări, care s-ar fi putut produce pe timpul 

transportului;  

- dacă butelia GPL nu prezintă scăpări de gaze detectabile de operatori şi în nici un caz nu vor controla 

scăpările cu flacără. 

 

La gospodăriile populaţiei  se vor respecta următoarele reguli: 

 

–   Nu aşezaţi sau păstraţi butelii de gaze în apropierea oricăror surse de căldură; 

–   Nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri 

de cauciuc fisurate sau lărgite la capete; 

–   Nu folosiţi flacără pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a 

furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun; 

–   Nu încălziţi cu flacără buteliile şi nu le folosiţi culcate, răsturnate sau înclinate; 

–   Nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate; 

–   Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiţi 

bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neaşteptate; 

–   după ce aţi terminat de gătit, asiguraţi-vă că aţi oprit din funcţionare cuptorul şi aragazul; 

–   Nu păstraţi surse de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc) în locuri în care au acces 

copiii; 

Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu, se recomandă amplasarea în bucătării a unui 

stingător sau a unei pături de incendiu. 

 

ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI! 
  
În cazul producerii unui incendiu se va acţiona de urgenţă pentru: 

 

închiderea robinetului buteliei GPL şi scoaterea ei din calea focului; 

evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante adăpostite; 

anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112; 

stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie. 
 


