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ODOROX® odorizētajam skābeklim ir smaka, kas brīdina par iespējamām noplūdēm un bīstamu skābekļa uzkrāšanos.

→ ODOROX® odorizēts skābeklis

Skābeklis ir neredzama gāze bez smaržas, kas ir gaisā, kuru elpojat. Līdz ar to var pat neiedomāties, ka tā 
lietošana ir saistīta ar risku. Ja skābekļa līmenis gaisā sāk pieaugt, iespējams, noplūdes dēļ, ātri palielināsies 
arī degšanas ātrums. Ugunsgrēks ar skābekli piesātinātā gaisā bieži ir eksplozīvs un var radīt smagu kaitējumu 
kā jums, tā iekārtām un visai apkārtējai videi. Paturiet prātā – jo mazāka ir telpa, kurā strādājat, jo drīzāk 
noplūde var radīt bīstamu skābekļa koncentrācijas līmeni. 

Lai kāpinātu drošību darbā ar gāzes metināšanu, liesmas griešanu, lodēšanu un līdzīgām metodēm, 
uzņēmums AGA ir radījis produktu – odorizetais skābeklis ODOROX®. Noplūdes gadījumā par to nekavējoties 
brīdinās izteikta smaka, un jūs varēsiet reaģēt savlaicīgi. ODOROX® odorizētais skābeklis efektīvi papildina ci-
tus drošības pasākumus, kādi vienmēr jāievēro, strādājot ar gāzi. Pārejiet uz ODOROX® odorizēto skābekli. Tā 
ir piesardzība, kas var glābt dzīvības.

Baloni vienmēr jāglabā īpaši tam paredzētās telpās ar pienācīgu ventilāciju. Skābekli nekad nedrīkst glabāt 
kopā ar deggāzēm, tādām kā acetilēns vai propāns. Baloni ir jānostiprina tā, lai tie nevarētu apgāzties.  
ODOROX® odorizētais skābeklis kā papildu drošības pasākums darbojas nevainojami.

Neaizmirstiet balonus pienācīgi nostiprināt. Pārliecinieties, vai balona ventilis ir pareizi aizvērts. Jābūt  
uzliktam aizsargvāciņam. Ja, neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, notiek skābekļa noplūde, ODOROX® 
odorizētais skābeklis par to brīdinās savlaicīgi.

Nodrošiniet labu ventilāciju. Novērsiet noplūdi, pārliecinoties, vai savienojumi ir hermētiski un vai šļūtenēs 
un blīvēs nav defektu. Ja pamanāt kādā šļūtenē plaisas, nomainiet to bez kavēšanās. Lietojiet ODOROX® 
odorizēto skābekli kā papildu aizsardzību.

Tagad ODOROX® odorizētais skābeklis ir pieejams visu veidu lietotājiem neatkarīgi no tā, vai tiek patērēts 
daudz vai maz gāzes. Izvēlieties no šāda klāsta:  
→ 20 litru baloni  
 → 50 litru baloni  
→ Balonu saišķi, 12 x 50 litri  
→ Odorizēšana tieši centrālajā gāzes sistēmā 
 

Iespējamie riski,  
lietojot skābekli

Nepārprotams brīdinājums

Uzglabāšana

Transportēšana

Darba vieta

Visām vajadzībām

Domā par drošību un ietaupījumu? Domā par ODOROX®! 
ODOROX® odorizētais skābeklis dažādiem skābekļa un 
deggāzes pielietojumiem.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar AGA speciālistiem.

www.aga.lv
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