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Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos!
A közelmúltban, a lépcsőházakban/épületekben
megtörtént a 11/2003.(VII. 29.) sz. Kormány
Rendelet alapján az ötévente kötelezően előírt
„gázvezeték tömörségi felülvizsgálat”.
Az ellenőrzések alkalmával a lakásokban láttuk,
hogy a gáztűzhely és a golyós csap (gázelzáró)
között un. flexibilis cső van.

Ezek határozzák meg a cső ellenállását a nyomással
és a hőmérséklettel, valamint a vezetékes gázban
lévő pentánnal szemben. Itt is igaz a régi mondás,
„olcsó húsnak híg a leve”. A nagyon alacsony áron
árult csövek minősége és élettartama gyakran csak
fele a néhány száz forinttal drágábban beszerezhető
minőségi termékeknek.

A gumibetétes flexibilis gázbekötő csövet ötévente
cseréltetni kell!
Javasoljuk, hogy a kevésbé elterjedt a jelenlegi
előírásoknak megfelelő teljes mértékben acélból
készült flexibilis csövet használják.

Mi is az a flexibilis cső? Hol található a
lakásban? - Épületgépészeti szerelvényeket,
(csaptelepek,
wc
tartályok,
gázkészülékek)
a
legegyszerűbben könnyen alakítható, hajlítható
csövekkel a fali elzáró csappal összekötik.
Előszeretettel alkalmazzák gáz bekötéséhez is.
Nem mindegy viszont, hogy milyen flexibilis
csövet használunk fel. A gyakoribb gumibetétes
csövet kívülről fémszálakkal erősített védőszövet
borítja. Ezen flexibilis csöveket különféle színnel
jelölik:
kék, piros-víz

sárga-gáz (régi típusú)

A különbség (az egyes gyártók flexibilis csövei között) a
belső gumi vastagsága és minősége, valamint a
védőszövet erőssége között van.

Hajlékony acélból készült flexibilis gázbekötő
cső, sokkal ellenállóbb és biztonságosabb is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gázvezetékek
szerelését, felújítását kizárólag csak az arra
illetékes,
jogosítvánnyal
rendelkező
szakemberrel végeztessék el.
Azon Tulajdonostársaknak/Lakótársaknak, akiknek
a tűzhelyük öt évet meghaladó flexibilis csővel van
ellátva,
javasoljuk,
igényeljék
azok
cseréjét/felújítását, mivel használatuk veszélyes
lehet, illetve hatósági ellenőrzéskor szabálytalannak
minősítik azokat. Cserét végző szakemberek
megkeresésében
segítségünket
kérhetik,
személyesen,
illetve
telefonon
(402-2284)
Lakásszövetkezetünk műszaki kollegáitól.
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