
GEBRUIKSAANWIJZING EN 80% VULTABEL VOOR DE LPG VULNIPPEL. 

1. Gasflessen die met LPG gevuld worden, mogen maximaal tot 80% gevuld worden! dit 
i.v.m. de uitzetting bij van het gas. Het aantal kg. wat er op de fles aangegeven staat bepaald 
hoeveel liter er gevuld mag worden, als de fles helemaal leeg is. Gebruikt u de fles beneden 
de 5 graden Celsius dan moet men altijd even schudden met de lege fles om na te gaan of er 
geen vloeibaar butaan is achter gebleven. Hoort u een klotsend geluid dan moet de fles eerst 
bij een hogere temperatuur dan 5 graden Celsius geleegd worden. Als de gasfles is gebruikt in 
een omgeving met een temperatuur boven de 5 graden Celsius gaat de fles geheel leeg. 
2. Gebruik te allen tijde onderstaande vul tabel: 

LPG gasflessen met een gewicht van 5 Kg kunnen gevuld worden tot 8 liter.                              
LPG gasflessen met een gewicht van 10-10,5 Kg kunnen gevuld worden tot 16 liter.  
LPG gasflessen met een gewicht van 11-13,5 Kg kunnen gevuld worden tot 18 liter. 
LPG gasflessen met een gewicht van 14-15 Kg kunnen gevuld worden tot 20 liter. 
LPG gasflessen met een gewicht van 18,5 Kg kunnen gevuld worden tot 30 liter.  

Mocht uw gasfles geen automatische vulstop bevatten dan blijft u met deze hoeveelheid liters 
te alle tijden onder de vullingsgrens van 80%. 
 
Stappenplan voor gasfles vullen met LPG: 

1. Draai de vulnippel linksom op de lege gasfles.  
2. Koppel de vulslang van de LPG pomp aan de nippel. 
3. Open de kraan op de gasfles (er loopt dan door overdruk wat gas in de fles dit is normaal). 
4. Tank het toegelaten aantal liters voor uw gasfles (zie bovenstaande vultabel). 
5. Laat de knop van de pomp los bij het bereiken van de toegelaten hoeveelheid liters. 
6. Sluit EERST de kraan op de gasfles en koppel dan de vulslang pas los.  
7. Draai de vulnippel van de gasfles en laat deze nooit zitten tijdens transport. 

  

  

 

 

 

 

 

 

* Met in achtneming van bovenstaande gebruiksaanwijzing en het gebruik van uw gezonde 
verstand, is dit een veilige manier voor het vullen van uw gasfles met LPG. Wij van Hodam 
zijn nóóit verantwoordelijk voor het (onjuistelijk) gebruik van de lpg vulnippel, of hieruit 
voortvloeiende schade. 


