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MEMELIHARA GAS LPG DAN PERALATANYA 

Gas LPG terkenal dengan sifatnya yang mudah terbakar, sehingga kebocoran pada 
peralatan LPG beresiko tinggi terhadap kebakaran. Karena sifatnya yang sensitif, maka 
perlu adanya perhatian khusus terhadap bahan bakar ini. Sehingga membuat LPG tidak 
rewel dan fungsinya kan tampak nyata. 

Perlu diketahui tata cara yang tepat, agar LPG dapat digunakan seperti yang diharapkan. 
Petunjuk ini akan membantu anda mendapatkan kenikmatan menggunakannya. 

PEMASANGAN KLEM (CINCIN PENGAMAN) 

Pertama kali pastikan pemasangan klem pada sambungan slang dengan kompor dan 
antara slang dengan regulator benar-benar erat. Hal ini berguna untuk menghindari 
kebocoran yang dapat mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. 

Adakanlah pemeriksaan rutin terhadap perlatan LPG anda minimal satukali dalam satu 
bulan, oleh ahli peralatan LPG atau Dealer LPG anda. 

TELITI DAN RAJIN 

Periksalah selalu posisi Slang, Klem, Value (Klep) serta Regulator maupun tabung LPG 
anda. Tindakan ini akan berguna untuk mengetahui secara dini seandainya terjadi 
kebocoran. Sekaligus untuk menghindari kebocoran pada Slang ataupun pengaturan 
aliran gas di kompor maupun alat pemanas air anda. 

Apabila terdapat indikasi bahwa kompor anda kurang beres, bawalah segera ke ahli 
reparasi kompor langganan anda. 

SIRKULASI UDARA 

Pembakaran dengan LPG membutuhkan sirlkulasi udara yang sempurna. Idealnya di 
dapur anda, terdapat jendela lebar atau pintu. Patut diperhitungkan disini, berat jenis LPG 
lebih besar dibandingkan udara. 

Disediakannya semacam lubang (Ventilasi) pada dinding dapur yang dekat dengan 
permukaan lantai sangatlah penting. Perlu diingat agar letak tabung gas LPG tidak 
berdekatan dengan sumber api. 

JAGALAH KEBERSIHAN 
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Penampilan gas LPG serta kompor gas yang apik, hendaklah diimbangi dengan dapur 
yang tampak selalu bersih. Dapur yang selalu bersih dan rapi membuat anda merasa 
nyaman dan betah didalamnya. 

Bersihkanlah selalu kompor gas dari tumpahan minyak goreng, sisa makanan yang 
tercecer serta kerak (arang) sisa pembakaran. 

Bagian Stainless kompor gas dapat dibersihkan dengan kain kering. Bila sulit, 
gunakanlah sedikit air sabun, lalu bersihkan kembali dengan lap kering. Pan Supports 
dapat dicuci dengan air, sedangkan bagian atas Burner dapat dibersihkan dengan sikat. 

SLANG LPG 

Slang penghubung antara regulator dan kompor terbuat dari karet khusus dengan 
rekomendasi dari dealer LPG. Tidak dibenarkan memakai slang dari bahan plastik. 

Cegahlah slang dari gigitan tikus. Karena tumpahan makanan maupun masakan dapat 
mengundang binatang pengerat ini, maka bersihkanlah selalu sekitar kompor anda. 
Usahakanlah pula agar slang tidak tertindih tabung atau benda lain dan tidak terkena 
benda tajam. 

HINDARI KEBAKARAN 

Pada saat peralatan LPG aktif, jauhkan kompor dari benda-benda yang mudah terbakar. 
Gunakanlah kompor hnay untuk memasak. Jangan sekali-kali dipakai untuk 
mengeringkan handuk, sepatu, kain dan semacamnya.  
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