
Consells  
per gaudir 
del gas natural
El gas natural és còmode  
i segur.

Seguint aquests senzills consells  
aconseguirà la millor utilització i tot el  
confort que li ofereix aquesta energia.  
 
900 100 252 
www.nedgia.es 
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•   Faci sempre amb una empresa instal·ladora autoritzada de gas  
o amb el servei d’assistència tècnica del fabricant de l’aparell,  
les actuacions següents:

•   Revisions periòdiques dels aparells de gas.

•   Reparacions, ampliacions o modificacions que requereixi la 
seva instal·lació, i demani’n el certificat corresponent.

•   Revisió de l’aparell en cas d’anomalia en l’aspecte de la flama, 
que ha de ser estable i blavosa.

•   Instal·lació dels conductes de sortida dels productes de la 
combustió dels aparells, que són imprescindibles per al seu  
bon funcionament. Comprovi’n la neteja periòdicament.

•   Substitució en cas de deteriorament dels tubs flexibles. 
Comprovi’n periòdicament el bon estat.

•   Les reixetes de ventilació han d’estar en perfectes condicions.  
No les obstrueixi mai. Si tanca amb vidres la terrassa o estenedor, 
no oblidi d’obrir les reixetes de ventilació.

•   Abans d’obrir la clau d’un cremador, estigui preparat per  
encendre la flama. Tingui compte a l’escalfar o bullir líquids, ja  
que poden vessar i apagar la flama, provocant una fuita de gas.

•   Asseguri’s de deixar ben tancat el comandament del cremador 
després del seu ús i tanqui la clau de connexió de l’aparell quan  
no el faci servir. En absències prolongades, tanqui la clau de pas  
del gas del seu habitatge.

•   Cada cinc anys la seva empresa distribuïdora es posarà en  
contacte amb vostè per fer la inspecció obligatòria de la seva 
instal·lació de gas que també podrà fer amb l’empresa instal·ladora 
que vostè triï.

Comoditad i seguretat

* Aquest telèfon és d’ús exclusiu per a urgències, truqui només en cas de fuites o problemes en el subministrament 
 de gas. Per a altres qüestions, es pot posar en contacte amb nosaltres al telèfon d’atenció al client 900 100 252.

Si detecta olor de gas, si us plau,  
segueixi aquestes instruccions:
1.  No accioni els interruptors ni els aparells elèctrics.

2.  No encengui llumins o encenedors i no fumi.

3.  Obri portes i finestres per tal que el local quedi ben ventilat.

4.  Tanqui els comandaments dels aparells de gas i la clau  
general de pas. No torni a obrir la clau de pas fins haver arreglat  
la instal·lació o l’aparell avariat.

5.  Truqui al nostre telèfon gratuït d’urgències 900 750 750* 
i vindrem ràpidament a inspeccionar la seva instal·lació.
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