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UTILIZAREA BUTELIILOR DE ARAGAZ 

 

             Utilizarea necorespunzătoare a buteliilor de aragaz poate provoca incendii sau deflagrații ce se 

pot solda cu pagube materiale, cu rănirea unor persoane sau chiar cu pierderi de vieți omenești. În scopul 

preîntâmpinării unor astfel de evenimente  este necesară respectarea următoarelor măsuri de utilizare în 

condiții de siguranță a buteliilor sau instalațiilor de gaze lichefiate: 

1. Transportul și manipularea buteliilor 

- Buteliile de aragaz vor fi achiziționate doar de la centrele autorizate conform prevederilor legale în 

vigoare 

- În timpul transportului, buteliile vor avea robinetul închis 

- Buteliile vor fi transportate pe distanțe scurte doar cu mijloace de transport special construite 

(cărucioare) 

- Este interzis transportul buteliilor pe biciclete sau motociclete 

- Este interzisă lovirea sau trântirea buteliilor 

2. Utilizarea buteliilor 

- Pentru uz casnic este permisă utilizarea a maximum două butelii într-o încăpere 

- Este interzisă utilizarea buteliilor în încăperi în care se doarme 

- Este interzisă utilizarea buteliilor fără regulatoare de presiune sau cu regulatoare defecte 

- Buteliile se utilizează doar în poziție verticală 

- Este interzisă amplasarea buteliilor lângă sursele de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. 

Buteliile se amplasează la cel puțin un metru de aragaz. 

- Înainte de montare se verifică etanșeitatea buteliilor cu o soluție de apă și săpun. Verificarea se face în 

aer liber. Buteliile neetanșate vor fi returnate agentului economic de la care au fost achiziționate. 

- Este interzisă verificarea etanșeității cu flacără deschisă 

- Este interzisă deversarea gazului din butelie în aer liber sau în interiorul încăperilor 

- Se verifică existența și starea garniturii de etanșare. Dacă garnitura nu asigură etanșarea se va înlocui 

cu una nouă 

- Regulatorul de presiune se montează obligatoriu în poziție orizontală cu capacul în sus 

- Furtunul de alimentare trebuie să fie racordat cu cleme metalice speciale și nu trebuie să prezinte urme 

de uzură 

- Este interzisă legarea furtunului cu sârmă sau lărgirea la cald a capetelor acestuia 

- Este interzisă trecerea furtunului prin spatele cuptorului mașinii de gătit sau prin apropierea surselor 

de căldură 

- După racordarea regulatorului și a furtunului de alimentare al aragazului se verifică etanșeitatea cu apă 

și săpun 
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- La aprinderea focului la aragaz se va respecta principiul ,,gaz pe flacără’’(se aprinde prima dată 

chibritul și apoi se acționează butonul (robinetul) pentru eliberarea gazului cu care este prevăzut 

aragazul) 

- Nu se lasă mâncarea pe foc fără supraveghere 

- După terminarea activităților de gătit se închide robinetul buteliei și mai apoi robinetele aragazului 

pentru a permite arderea gazului rămas pe furtun 

- Este interzisă încălzirea buteliilor cu apă caldă sau cu flacără pentru mărirea presiunii gazului 

- Este interzisă transvazarea gazului din butelie în alte recipiente sau în altă butelie 

- În cazul în care se simte miros de gaz în încăpere, nu se vor acționa întrerupătoarele electrice, se va 

asigura închiderea robinetului buteliei și se vor deschide ușile și ferestrele pentru aerisirea spațiului cel 

puțin 30 minute. 

  

 

 

  

 

  

  


