
PT. APTOGAZ INDONESIA 
www.aptogaz.com       

MENGENAL TABUNG LPG DAN KEMASANYA 

Kemasan LPG dalam tabung, digunakan untuk memudahkan perndistribusiannya 
kepada konsumen. Selain itu, tabung LPG dibuat sedemikian rupa untuk membuat aman 
konsumennya. Maka anda perlu mengenal lebih dekat tabung LPG itu sendiri. 

KODE TABUNG LPG 

Tabung LPG yang digunakan pada operasi penyaluran, berupa tabung bejana 
bertekanan dengan kapasitas isi 12 dan 50 Kg. 

Tabung LPG dilengkapi dengan kode sebagai-berikut : 

1. Logo  
2. Label 
3. Tanggal pengujian ulang (Bulan, Tahun). 
4. Berat kosong tabung. 
5. Tanda pengesahan dari pihak yang berwenang (Depnaker). 
6. Kode wilayah dan tanda lain yang dirasa perlu. 

PERSYARATAN TABUNG LPG 

Tabung LPG yang dilepas dipasaran, harus anda kenali dan pahami agar tidak tertipu 
dengan tabung palsu yang tidak terjamin keamanannya. Ada beberapa persyaratan yang 
harus dimiliki oleh tabung LPG 

1. Harus memenuhi persyaratan keselamatan bejana bertekanan dan mempunyai 
sertifikasi sera cap pemeriksaan yang masih berlaku. 

2. Katup keselamatan diset pada 24,8 kg/cm2 
3. Bejana tekanan dilindungi terhadap karat, dengan melakukan pengecatan sesuai 

dengan ketentuan lembaga yang berwenang. 
4. Pengujian pada tabung LPG dilakukan setiap 5 (lima) tahun satu kali. Tabung 

yang terkena pengaruh panas, perubahan bentuk atau cacat goresan, akan diuji 
ulang segera walaupun belum lima tahun masa pemakaian. 

MEMELIHARA TABUNG LPG 

Ada beberapa langkah yan gdapat dilakukan untuk memelihara tabung LPG anda agar 
awet dan tahan lama. 

1. Periksa identitas tabung anda. Catat Nomor Serim Volume, Berat Jenis serta 
tahun pembuatan tabung. 

2. Periksa kembali tabung anda, beri tanda bila ada kerusakan. Bila terdapat 
keretakan segera kembalikan ke dealer terdekat. 
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3. Timbang dengan cermat berat tabung kosong dengan tabung isi. Bila sesuai 
ketentuan artinya tabung dalam keadaan baik. 

4. Dalam menempatkan tabung jangan pada tempat basah apalagi terkena air laut. 
5. Sebaiknya dibuatkan tempat khusus untuk menaruh tabung LPG, dengansyarat 

mudah diraih dan cepat terlihat. 
6. Dalam meletakkan tabung kosong LPG janganlah dalam keadaan terbalik. Hal 

ini dapat membahayakan kita semua dan merusak kondisi tabung. 

KEMASAN LPG  

Kemasan merupakan pelindung hasil produksi dari pengaruh luar. Berfungsi pula 
sebagai wadah produk dan alat untuk memudahkan konsumen mengenali produk yang 
dicarinya. 

Gas LPG dikemas dalam tabung baja yang kokoh. Tabungnya diberikan desain yang 
menarik dan berwarna, sebagai perlambang citra dan kualitas yang baik. 

GUNA KEMASAN  

Kemasan gas LPG dirasa perlu dan dilakukan untuk : 

1. Memudahkan konsumen mengenali produk yang dicari. 
2. Memudahkan pendistribusian kepada konsumen itu sendiri. 
3. Guna memenuhi permintaan konsumen yang membutuhkan volume isi gas LPG 

dalam jumlah yang diinginkan. 
4. Memberikan rasa aman kepada konsumen. 

Pada kemasan/tabung LPG yang beredar di pasaran dicantumkan : 

1. Nomor seri botol. 
2. Kapasitas Nominal. 
3. Berat botol kosong. 
4. Berat isi LPG. 
5. Tahun pembuatan. 
6. Logo LPG. 
7. Tanda uji ulang test pressure. 

BENTUK KEMASAN 

Kemasan gas LPG berbentuk tabung besi yang kokoh dan mampu menahan tekanan 
sampai dengan 10 KSC atau 30 Kg/Cm2. Tabung besi LPG sebelum dipasarkan telah 
diuji oleh : 
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1. Pabrik yang membuatnya, sesuai norma-norma ICC. 4. B. 240 (Interstate 
Commerce Commision). 

2. Dinas Pembinaan Norma-Norma Keselamatan Kerja. 

Setiap tabung LPG mampu menahan tekanan sampai sebesar 80-130 Kg/cm2. Hal ini 
perlu demi keamanan pemakai bahan bakar gas LPG. Tekanan uap LPG sebesar 4 - 9 
Kg/cm2. Jadi tabung LPG mempunyai kekuatan 9 kali lipat lebih besar dari tekanan uap 
LPG sendiri. Ini artinya faktor keamanan terjamin sampai enam kali lipat. Ada beberapa 
tabung LPG yang dikemas dalam beberapa ukuran, yaitu : 

1. Tabung berukuran 12 Kg. 
2. Tabung berukuran 50 Kg. 
3. Skid Tank berukuran 1,4,7,8,9 dan 14 ton.  
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