Jeklenke so embalaža, ki se po polnjenju vračajo k novemu
kupcu. Vsak kupec si želi prejeti čisto, varno in vzdrževano
jeklenko. Takšne bodo samo če bomo z njimi ravnali skrbno vsi,
ki se z njo srečujemo – distributer, prodajalec in kupec.
Zakonodaja določa, da je priporočljivo jeklenke UNP prevažati na
odprtih ali zračnih vozilih. Zaradi navedenega se pojavijo v prodaji
tudi jeklenke, ki so kljub čiščenju pred polnitvijo delno umazane.
Jeklenka, ki je namenjena uporabi, mora ustrezati naslednjim
pogojem:
- imeti mora veljaven atest (10 let od vtisnjenega žiga na jeklenki),
- nameščena mora biti varnostna matica,
- opremljena mora biti s predpisano nalepko (naziv distributerja,
vrsta plina, količina, ustrezne varnostne oznake),
- jeklenke, namenjene pogonu viličarjev, morajo imeti
nameščen poseben ventil za odvzem tekoče faze in na plašču
jeklenke navzdol obrnjeno puščico.
Kupec mora poskrbeti za varno uporabo jeklenke v skladu s temi
navodili. Pri zamenjavi jeklenke je dolžan vrniti takšno jeklenko,
kot jo je prejel:
- biti mora nepoškodovana in čista,
- ventil mora biti zaprt,
- nameščena mora biti varnostna matica.
Za varno uporabo plina upoštevajte še naslednja priporočila:
- pri vsaki zamenjavi jeklenke zamenjajte tesnilo v regulatorju in
preskusite tesnost po postopku opisanem v teh navodilih;
- pri daljši prekinitvi uporabe plina zaprite ventil na jeklenki;
- menjajte fleksibilno cev vsaki dve leti;
- ne pozabite na redne letne preglede plinske instalacije in trošil.
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Čiste in varne jeklenke

Utekočinjeni
naftni plin
(UNP) v jeklenki

Mešanica utekočinjenih
naftnih plinov

Pri vsaki zamenjavi – priključevanju jeklenke pregledamo ležišče
tesnila na regulatorju in tesnilo zamenjamo. Matico privijemo
najprej z roko (levi navoj) in nato še trdno privijemo z originalnim
ključem. Spoje pregledamo z milnico ali posebnim sprejem za
iskanje netesnih mest.

Vsebina in lastnosti
UNP v jeklenki je mešanica utekočinjenih naftnih plinov
(BUTAN C4H10 PROPAN C3H8).
Mešanica je nestrupen, gorljiv plin, težji od zraka, ki pa je v določenem razmerju z zrakom eksploziven. Plinu je dodan odorans,
značilen vonj, po katerem zaznamo prisotnost plina. Jeklenka je
namenjena uporabi parne (plinske) faze. Jeklenke za uporabo
tekoče faze so posebej označene s puščico, obrnjeno k dnu
jeklenke, ter napisom »tekoča faza« ali TF in jih v gospodinjstvu
NE SMEMO uporabljati!

Poreklo
Naziv: mešanica utekočinjenih naftnih plinov
Tip: UNP
Uvoznik: Istrabenz plini d. o. o., Sermin 8a, 6000 Koper

Nasveti za varno
uporabo

V primeru puščanja (nastajanja mehurčkov) na spoju med ventilom
in regulatorjem, ventil na jeklenki zapremo in postopek priključevanja, vključno s pregledom tesnosti, ponovimo. Če spoji tudi
sedaj niso tesni, ventil na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno
matico in jeklenko odnesemo na odprt prostor. Če plin uhaja na
spoju med jeklenko in ventilom, ventil na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno matico in jeklenko odnesemo na odprt prostor.
V obeh primerih o puščanju obvestimo distributerja plina.

Uporaba in vzdrževanje
V objektih uporabljamo samo trošila s termomagnetnim varovalom,
in to tista, ki so namenjena za uporabo utekočinjenega naftnega
plina. Jeklenk ne smemo priključiti na trošila brez regulatorja
tlaka. Prostore, v katerih uporabljamo plin, redno zračimo.
S plinom in plinskimi napravami, otroci in osebe, ki niso poučene,
ne smejo rokovati. Za varno uporabo plina in plinskih naprav
upoštevajmo navodila za uporabo in navodila za vzdrževanje ter
enkrat letno poskrbimo za redni strokovni pregled elementov v
sistemu za uporabo utekočinjenega naftnega plina.

Skladiščenje
Jeklenke s plinom skladiščimo v pokončni legi, v prezračevanih
prostorih, ki ne ležijo nižje od terena okolice, in na mestih, kjer
se jeklenka ne more pregreti nad 40 °C. Prepričamo se, da je
ventil na jeklenki zaprt, na ventil pa tesno privita zaščitna matica.
Jeklenke s plinom ni dovoljeno skladiščiti v kletnih prostorih,
na stopniščih, na mestih, kjer obstaja možnost uhajanja plina
v kanalizacijo, in v bližini odprtega plamena.



Bodite pozorni na vonj po plinu

Priključitev – zamenjava jeklenke
Pred zamenjavo jeklenke se prepričamo, da je jeklenka namenjena za uporabo v gospodinjstvu in da sta ventila na obeh jeklenkah
zaprta. Pri zamenjavi jeklenke ne kadimo in preprečimo dostop
odprtega plamena ali drugega vira vžiga.

V primeru vonja – smradu po plinu (odorans) obstaja
nekontrolirano puščanje plina. Takoj odpremo okno (prostor
zračimo), zapremo ventil na jeklenki, privijemo zaščitno matico
in odnesemo jeklenko na odprt prostor. Pokličemo stalno
dežurno službo distributerja. Jeklenko, ki pušča, pregleda in
odstrani dežurna služba distributerja, v nobenem primeru je
sami ne prevažamo do prodajnega mesta. Vaš distributer je
Plinarna Maribor d.d., telefon: (02) 228 43 00.

