SEMINCK GAS
Gas distributie en Service

WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN
EERSTE HULP
Propaangas is niet giftig, maar kan wel de ademhaling belemmeren.
BIJ INADEMING:

BIJ CONTACT MET DE HUID

1. Slachtoffer in frisse lucht brengen
2. Zonodig beademen
3. Roep voor alle zekerheid medische hulp in.

1. Slachtoffer in frisse lucht brengen
2. Spoel de huid langdurig met koud water
3. Bel uw dokter voor medische hulp

INDIEN U ZONDER GAS VALT

ALS U EEN KLEIN GASLEK VERMOEDT
BINNENSHUIS

• Controleer de niveauwijzer
• Contacteer onze besteldienst
via telefoon: 054/41.41.11
IN GEVAL VAN BRAND OF INDIEN U EEN
ERNSTIG GASLEK VERMOEDT
• Bel de brandweer (100 - 112 voor GSM)
en meld de aanwezigheid van een LPG tank.
• Sluit de gasafnamekraan van de tank
• Doof alle open vlammen enkel nadat de
gastoevoer afgesloten is.
• Alle motoren, elektrisch aparatuur en mobiele
telefoons uitschakelen.
• Hou de tank koel door met water te besproeien.
• Evacueer iedereen, ontruim de buurt en
waarschuw mensen in bedenwindse gebieden
voor de gevaren van brand en explosie.
• Blijf in het bovenwindse gebied.

• Sluit de gasafnamekraan van de tank
• Sluit de gastoevoer binnen af
• Doof alle open vlammen
• Zet geen electrische toestellen aan
• Open alle deuren en ramen en ventileer genoeg
op een laag niveau (propaan en butaan zijn
zwaarder dan lucht)
• Bel uw installateur of technicus
ALS U EEN KLEIN GASLEK VERMOEDT
BUITENSHUIS
• Sluit de gasafnamekraan van de tank.
• Doof alle open vlammen enkel nadat de
gastoevoer afgesloten is.
• Moteren en electrische aparatuur en mobiele
telefoons uitschakelen.
• Verwittig uw installateur: 054/41.41.11

Er is steeds een verbod op gebruik van een GSM, roken en andere activiteiten
die een ontstekingsbron kunnen zijn en mogelijk een gaslek doen ontbranden.
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