
Handleiding LPG Gasfilter 
 
In deze beschrijving zullen wij verkort uitleggen hoe u het gasfilter het beste kunt plaatsen 
en onderhouden. 
 
Plaatsing: De gasfilters dienen altijd met de kom naar de onderzijde geplaatst te worden 
voor een correcte werking. Indien dit niet mogelijk is kunt u contact met ons opnemen om 
de juiste verloopstukken te verkrijgen.  
 
Uw lpg gasfilter heeft een behuizing met een reeds geplaatste binnen filter. 
Het binnenfilter reinigt de doorstroom van gas en haalt onzuiverheden en oliën uit het gas.  
Voor een juiste werking is het belangrijk dat u het filter regelmatig onderhoud geeft.  
 
Openen: Het filter kan geopend worden voor onderhoud. Het is belangrijk dat u eerst de 
installatie drukloos maakt door de gasfles dicht te draaien en vervolgens een gas verbruiker 
aan zet, tot de gasdruk weg valt. Hierna kunt u de kom losdraaien (zie hiervoor de 
handleiding van het product). 
Raak het binnenfilter niet aan zonder gebruik van plastic handschoenen.  
 
Reinigen: Wij adviseren dat u minimaal eens in de 6 maanden het filter reinigt. 
Bij intensief gebruik eens in de 3 maanden!  
Reinig de kom van het filter met een schone wegwerp doek of keukenrol. NIET het 
binnenfilter schoonmaken / aanraken. Na het reinigen kunt u de kom weer terug plaatsen 
en deze vast draaien. 
 
Controle: Sluit het product aan zoals aangegeven in de handleiding. Open de gas toevoer 
en controleer alle koppelingen alvorens het product in gebruik wordt genomen. 
Controleer alle aanwezige koppelingen op lekkage. LET OP: Gebruik nooit een 
open vlam om de dichtheid van uw filter te controleren! Gebruik hiervoor 
gaslek spray of een beetje zeepsop ter controle. Spuit of smeer dit over de 
afdichtingen van ALLE aansluit stukken.  
 
Vervangen: Het binnenfilter moet eens in de 2 jaar vervangen worden. Informeer bij ons 
voor de juiste onderdelen voor uw filter.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
MultiFlame 
 
Websites:  
www.multiflame.nl 
www.gasproducten.nl 


