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Älä hiilly, käytä kaasua! 
AGAn nestekaasusta on moneksi. 





AGAn nestekaasu on turvallinen, tehokas ja ympäristöystä-
vällinen energianlähde veneen, mökin ja matkailuajoneuvon 
laitteisiin ja lämmitykseen sekä kodin kaasuhellaan, grillaukseen 
ja terassin lämmitykseen.

AGAlta saat vaivattomasti hankittua tarpeisiisi sopivan nestekaa-
supullon: valikoimamme on markkinoiden laajin ja myyntiverkos-
tomme Suomen kattavin.

TURVALLISUUS

AGAn nestekaasupullot – jotta 
voit tuntea olosi turvalliseksi
 
AGAlle turvallisuus on ykkösprioriteetti. Nestekaasun 
valmistuksessa noudatetaan tarkkoja laatu- ja turvallisuus-
vaatimuksia. 

AGAn nestekaasupullossa on pullon sisäistä ylipainetta tasaava 
varoventtiili sekä sinetti, joka suojaa venttiiliä ja minimoi 
kaasuvuodon riskin, lisäksi kaasuun on mahdollisen vuodon 
havaitsemiseksi lisätty hajuste. 

Täytön yhteydessä pullon ja venttiilin kunto tarkistetaan huo-
lellisesti, raaka-aine analysoidaan, kaasumäärä varmistetaan 
punnituksella ja pullon tiiviys tarkastetaan. Lopuksi hyväksytty 
pullo sinetöidään oranssilla muovilla. Tunnistat turvallisen ja 
laadukkaan nestekaasupullon sinetistä! 

Tästä esitteestä löydät monipuolisesti tietoa nestekaasusta 
ja sen turvallisesta käytöstä. Mitä enemmän tiedät, sitä hel-
pompaa ja turvallisempaa nestekaasun käyttö on. 
 



Tuhannet asiakkaamme käyttävät AGAn nestekaasua päivittäin 
kotona, veneissä, asuntovaunuissa, ravintoloissa ja teollisuu-
dessa. Oikein käytettynä nestekaasu on turvallinen, tehokas ja 
ympäristöystävällinen energianlähde.

Näin käytät nestekaasua turvallisesti:

OHJEITA NESTEKAASUN 
TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN

1 Pidä pullo pystyasennossa 
Nestekaasupullossa on varoventtiili, joka estää sen räjähtä-
misen tulipalon sattuessa. Jotta venttiili toimisi oikein, pullon 
on oltava pystyasennossa sekä käsittelyn että varastoinnin 
aikana.

Älä aseta nestekaasupulloa grillin alle 
Jos nestekaasupullo altistuu liialle kuumuudelle, varoventtiili 
voi aueta ja kaasu vuotaa ilmaan. Älä siksi aseta pulloa grillin 
alle tai tiloihin, joissa lämpötila voi nousta yli 65 celsiusastee-
seen, kuten lasitetulle parvekkeelle tai suorassa auringonpais- 
teessa olevaan autoon.

Varmista oikea paine 
Käytä paineensäädintä varmistaaksesi oikean paineen neste-
kaasulaitteistossa. Kotitalouskäytössä paineensäätimen on 
oltava 30 mbarin matalapainesäädin.

Tarkista että laitteisto on tiivis eikä letkuissa ja liitän-
nöissä ole vuotoja 
Vuodot letkuissa ja liitännöissä ovat yleisin tapaturmien syy. 
Käytä AGAn vuodonilmaisusuihketta tai saippuavettä vuotojen 
havaitsemiseksi.

Sulje venttiili 
Sulje aina pullon venttiili, kun et käytä nestekaasulaitteistoa. 
Näin varmistat, ettei kaasua pääse vuotamaan.

Huomioi riittävä ilmanvaihto 
Kun käytät nestekaasua sisätilassa, huolehdi aina riittävästä 
ilmanvaihdosta!
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MUISTA! 
Käytä kiinteissä  
nestekaasuun 

liittyvissä 
asennuksissa aina 

hyväksyttyä 
kaasuasennusliikettä.



GRILLAUS

Pidennä grillauskautta
nestekaasulla!
AGAn nestekaasun avulla voit grillata ulkona tai terassilla, 
vaikka ympäri vuoden! 

AGAn komposiittipullo – täydellinen valinta grillausta 
arvostavalle!
Grillaajaan tarpeisiin komposiittipullo sopii mainiosti – se on 
todella kestävä, kevyt ja siitä saa mukavan otteen. Koska kom-
posiittipullo on läpinäkyvä, näet yhdellä vilkauksella paljonko 
kaasua on jäljellä, eikä grillaus jää kesken. Pullossa on myös 
painoventtiili, johon säätimen saa helposti kiinnitettyä. Älä 
säilytä kaasupulloa grillin alla!

Haluatko grillata ympäri vuoden? 
Kylminä talvipäivinä kannattaa käyttää komposiittipullon sijas-
ta teräspulloa, jossa kaasu höyrystyy helpommin. Sen ansiosta 
grillisi toimii pakkaskelilläkin! 

Kesätunnelmaa terassilla
Nestekaasukäyttöisen terassilämmittimen ansiosta voit nauttia 
grilliaterian ulkosalla, vaikka kesä olisi jo ohi. Useimmissa 
kaasulämmittimissä on paikka enintään 11 kilon kaasupullolle. 
Muistathan huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta!



HYVÄ TIETÄÄ!
Kuljeta kaasupullot 

pystyasennossa. 
Varmista, että pullot 
on hyvin kiinnitetty, 
etteivät ne kaadu ja 
siten mahdollisesti 

vaurioidu.



AGAn nestekaasu  
alumiinipullossa – luotettava 
matkakumppani karavaanarille

KARAVAANARI
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Koska monet mukavuudet pyörillä kulkevassa 
kodissasi käyttävät nestekaasua, on tärkeää valita  
turvalliset ja kätevät nestekaasutuotteet. 

AGAn alumiinipullo painaa vain noin puolet verrat-
tuna teräspulloon – tämä vähentää asuntovaunun 
aisan kuormitusta ja helpottaa pullon käsittelyä. 
Alumiinipullo on paras valinta talven tarpeisiin – 
hyvän höyrystymiskyvyn ansiosta sitä voi käyttää 
kylmilläkin keleillä!

AGAlla on Suomen kattavin jälleenmyyjäverkosto,  
joten saat vaivatta hankittua uuden kaasupullon.



HYVÄ TIETÄÄ!
Pulloventtiileissä  

maakohtaisia eroja. 

Esimerkiksi Suomen ja 
Norjan venttiilit eroavat 

Ruotsin vastaavista. 
Selvitä etukäteen, 

minkä tyyppisiä pullo-
venttiilejä on käytössä 

maissa, joissa aiot  
vierailla matkasi aikana.



Pidä ruokatarvikkeet  
kylminä ja miehistö lämpimänä! 
Nestekaasu on kätevä ja varma valinta veneesi jääkaap-
piin, hellaan ja lämmitykseen. Koska nestekaasu on ilmaa 
raskaampaa, on veneessä oltava erityisen huolellinen kaasua 
käsiteltäessä. 

VENEILIJÄ

Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa
 Varmista, etteivät pullot kaadu tai pääse liikkumaan.

Asenna veneeseen kaasuhälytin

Noudata yleisiä turvallisuusmääräyksiä
 Kaasunkäsittelyyn liittyvät yleiset ohjeet pätevät tietysti myös 
merellä. Eli suorita vuosittainen kaasulaitteiden ja letkujen tarkis-
tus, varmista riittävä ilmanvaihto ja käytä vain liekinvarmistimella 
varustettuja laitteita.

Enintään 25 kg nestekaasua veneessä
Veneessä saat säilyttää enintään 25 kiloa nestekaasua. Sijoita 
nestekaasupullot asuintiloista eristettyyn tilaan, josta on tuuletus 
suoraan ulos.







 

NESTEKAASU LOPPU?

Vaihda täyteen pulloon 
AGA-jälleenmyyjällä!
Kun nestekaasu loppuu, voit helposti vaihtaa tyhjän pullosi täy-
teen ja tarkastettuun pulloon jälleenmyyjällämme. Jos uusi pullosi 
on samanlainen kuin vanha, maksat vain kaasusta, et pullosta. 
AGAn valikoimasta löydät oikeanmallisen ja -kokoisen nestekaasu-
pullon juuri sinun tarpeisiisi. Lähin jälleenmyyjämme auttaa sinua 
aina kaikissa nestekaasuun liittyvissä asioissa.

Jos haluat välttyä ei-toivotuilta yllätyksiltä, säilytä kotona aina 
vähintään yhtä varapulloa. Näin kaasu ei pääse loppumaan 
esimerkiksi kesken grillaamisen. Myös kesämökin jääkaapin pysy-
minen kylmänä on hyvä varmistaa varapullon avulla.

TIESITKÖ TÄMÄN?
Nestekaasu on 1,5 kertaa ilmaa raskaampaa. Vuota-
essaan nestekaasu laskeutuu maahan, jolloin sitä voi 
kerääntyä esimerkiksi lattiakaivoihin tai kellareihin.

Nestekaasu ei ole myrkyllistä, mutta suurina määrinä 
se on tukehduttavaa. Vuodon sattuessa tuuleta 
nestekaasulle altistuneet tilat huolellisesti. Sammuta 
sähkölaitteet kipinöinnin estämiseksi.

Nestekaasu on palava, väritön kaasuseos, joka 
sisältää joko propaania tai butaania. AGAn nestekaa-
su koostuu vähintään 95-prosenttisesti propaanista, 
jonka ansiosta sitä voi käyttää myös pakkassäällä.

Nestekaasun palamisen tuloksena syntyy hiilidioksi-
dia ja vesihöyryä – samoja kaasuja kuin hengittämäs-
sämme ilmassa.





PAINEENSÄÄTIMEN
KIINNITYS 
PAINOVENTTIILIPULLOON

Poista oranssi 
muovisinetti. 1
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Käännä paineensäätimen 
vipu auki-asentoon ja olet 
valmis käyttämään neste-
kaasulaitettasi.

Paina kiinnitysrengasta 
alaspäin, kunnes kuulet 
vaimean ”klik”-äänen.

Kiinnitä paineensäädin 
painoventtiilipulloon 
nostamalla kiinnitysren-
gasta ja asettamalla säädin 
pulloventtiilin päälle.

Tarkista, että paineen-
säätimen vipu on kiinni-
asennossa.



HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ AGAn nestekaasusta tai sen turvallisesta 
käytöstä? Verkkosivuiltamme my.AGA.fi löydät vinkkien ja neuvojen 
lisäksi ajankohtaisia tarjouksia ja kampanjoita. Tutustu sivuillamme 
myös hiilihapotustuotteisiin!

my.AGA.fi

Löydä lähin AGA-jälleenmyyjäsi  
skannaamalla oheinen QR-koodi.


