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MEMILIH BAHAN BAKAR YANG TEPAT 
DAN BERDAYA GUNA 

Kehidupan manusia kini menuntut kepraktisan dalan segala kegiatan dan aktifitas sehari-
hari. Maka dibutuhkan unsur penunjang yang bersifat cepat, tepat namun aman dan dapat 
memberikan kenikmatan. 

Dalam memilih bahan bakar, diperlukan pula ketentuan seperti diatas. Untuk itu 
diperlukan kiat tersendiri dan pengetahuan khusus bagi anda. 

KIAT MEMILIH BAHAN BAKAR 

Percikan minyak di sekitar tembok, bekas arang yang kehitaman maupun sisa 
pembakaran lain, membuat dapur tampak kusam dan kotor bahkan menjijikan. Guna 
mengatasi itu semua, anda perlu memilih bahan bakar yang tepat namun daya gunanya 
lebih ampuh dibandingkan bahan bakar biasa. 

LPG, merupakan pilihan anda yang terbaik dan layak untuk dicoba. Penggunaan bahan 
bakar LPG secara benar, akan membuat kegiatan di daput terasa lebih nyaman 
dibandingkan sebelumnya. Selain dapur tampak lebih modern, denga menggunakan 
bahan bakar ini dapur akan lebih bersih, resik dan lebih hemat dibandingkan bahan bakar 
lainnya. 

BERSIH DAN SEMPURNA 

Bahan bakar gas LPG tidak meninggalkan sisa pembakaran seperti bahan bakar lainnya. 
Ruangan dapur anda akan terjamin kebersihannya. Daya pemanas LPG mampu 
menghasilkan 60%. Artinya memasak dengan LPG membutuhkan waktu lebih sedikit 
dibanding dnegan bahan bakar lainnya. 

Konsumsi pemakaian bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga, menurut 
perhitungan sekitar 150 sampai dengan 200 gram gas LPG setiap jamnya. Maka terbukti 
gas LPG lebih efektif dibandingkan bahan bakar lainnya. 

CARA PRAKTIS MENGGUNAKAN LPG 

Beberpa petunjuk dibawah ini, berguna dan bermanfaat bagi anda agar kenyamanan dapat 
tercipta. 

1. Pemasangan klem pada sambungan slang dang kompor serta slang dengan tabung 
harus cukup erat untuk menghindari kebocoran. 
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2. Guna menghindari terjadinya kebocoran, periksalah selalu posisi Slang, Klem, 
Klep serta regulator tabung. 

3. Bila terjadi kebocoran pada kompor gas anda, hubungi segera ahli reparasi 
kompor gas LPG. 

4. Karena berat jenis gas lebih besar dari berat jenis udara, maka buatlah ventilasi 
dekat lantai agar bila terjadi kebocoran, gas LPG dapat segera keluar ruangan. 

5. Bagi kompor gas yang tidak berpemantik api otomatis, nyalakan lebih dahulu 
korek api, kemudian tekan tombil penyalur gas. Bila korek api tidak menyala 
tutuplah segera tombol penyalur gas, agas gas tidak cepat keluar. 

6. Jauhkan kompor gas LPG dari benda-benda yang mudah terbakar, seperti kertas, 
kain lap, gorden, dan sejenisnya.  
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