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CONSULTÓRIO DO CONSUMIDOR / DECO
“Que cuidados devo ter com o gás de botija?”

  

A DECO INFORMA…

  

O gás engarrafado apresenta alguns riscos, mas é possível reduzir ou anulá-los com regras
básicas de segurança:

  

• A instalação de gás deve ser feita por um técnico credenciado, pois existem regras que
devem ser cumpridas. Posteriormente, o consumidor poderá trocar a botija quando necessário.

  

• Os números na mangueira de borracha que liga o redutor ao fogão indicam a validade da
mangueira e deve ser substituída perto do final desta data.

  

• O risco de acidente diminui se guardar as botijas no exterior da habitação, numa cabine
devidamente identificada. Esta deverá ser feita em material incomburente e bem ventilada, com
pavimento cimentado e revestido a cerâmica ou de terra compactada. Deverá conter uma
indicação de proibição de fumar ou fazer fogo.

  

• Por uma questão de segurança, dentro de uma divisão, armazene no máximo duas garrafas
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de gás (cheias ou vazias) e sempre na vertical. O armazenamento de garrafas de gás, cheias
ou vazias, em caves é proibido.

  

• As garrafas de gás são consideradas matérias perigosas do ponto de vista legal e do código
da estrada. Por isso, o transporte está sujeito a regras apertadas. A lei prevê que o
Consumidor possa transportar na sua viatura até duas garrafas de gás para consumo e
utilização. Aconselhamos a fazê-lo sempre com as janelas ligeiramente abertas e a não deixar
a viatura muito tempo imobilizada com exposição solar.

  

• Quando a divisão onde está instalada a botija cheirar a gás, não deve ligar ou desligar
electrodomésticos ou interruptores. Evite desligar o disjuntor do quadro de electricidade. Faça a
imediata ventilação do local, de preferência através da abertura das janelas. Procure a fonte da
fuga e elimine-a (bico aberto, furo no tubo de alimentação entre a garrafa e o equipamento,
problema no redutor ou na válvula da garrafa, etc.). Se não conseguir eliminar a fuga,
transporte a garrafa para o exterior. Em caso de incêndio, certifique-se de que não fica
ninguém em casa e ligue de imediato o 112.
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