
Consellos  
para gozar  
do gas natural
O gas natural é cómodo  
e seguro.

Seguindo estes sinxelos consellos  
conseguirá unha mellor utilización e todo  
o confort que lle brinda esta enerxía.  
 
900 100 252 
www.nedgia.es 
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•   Realice sempre, cunha empresa instaladora autorizada de gas  
ou co servizo de asistencia técnica do fabricante do aparello,  
as seguintes actuacións:

•   Revisións periódicas dos aparellos de gas.

•   Reparacións, ampliacións ou modificacións que requira  
a súa instalación, solicitando o certificado correspondente.

•   Revisión do aparello en caso de anomalía no aspecto da chama, 
que debe ser estable e azulada.

•   Instalación dos condutos de saída dos produtos da 
combustión dos aparellos, que son imprescindibles para o seu  
bo funcionamento. Comprobe a súa limpeza periodicamente.

•   Substitución en caso de deterioración dos tubos flexibles. 
Comprobe periodicamente o seu bo estado.

•   As reixas de ventilación deben estar en perfectas condicións.  
Non as obstrúa en ningún caso. Se acristala a terraza ou o tendal,  
non esqueza abrir as reixas de ventilación.

•   Antes de abrir a chave dun queimador, estea preparado para 
acender a chama. Teña coidado ao quentar ou ferver líquidos,  
xa que poden derramarse e apagar a chama, provocando unha  
fuga de gas.

•   Asegúrese de deixar ben pechado o mando do queimador  
despois do seu uso e peche a chave de conexión do aparello  
cando non o utilice. En ausencias prolongadas, peche a chave  
de paso do gas da súa vivenda.

•   Cada cinco anos a súa empresa distribuidora contactará con vostede 
para realizar a inspección obrigatoria da súa instalación de gas, que 
tamén poderá realizar coa empresa instaladora que vostede elixa.

Comodidade e segudidade

*  Este teléfono é de uso exclusivo para urxencias, chame só en caso de fugas ou problemas na subministración  
de gas. Para outras cuestións, pode contactar connosco no teléfono de atención ao cliente 900 100 252.

Se detecta cheiro a gas, por favor,  
siga estas instrucións:
1.  Non accione os interruptores nin os aparellos eléctricos.

2.  Non acenda mistos ou chisqueiros, e non fume.

3.  Abra portas e xanelas para que o local fique ben ventilado.

4.  Peche os mandos dos aparellos de gas e a chave xeral de paso.  
Non volva abrir a chave de paso ata reparar a instalación ou o  
aparello avariado.

5.  Chámenos ao teléfono gratuíto de urxencias 900 750 750* 
e acudiremos rapidamente a inspeccionar a súa instalación.

FLYER CONSEJOS USO GAL.indd   2 15/01/18   14:53


