V Hustopečích, 10. března 2016

Věc: Kontrola a preventivní výměna přetlakovaných 5kg LPG lahví Flaga
Vážení,
společnost Flaga při pravidelné kontrole produktů na skladě narazila při pětikilogramových LPG
lahvích na částečný problém s jejich přetlakováním. Společnost Flaga proto všechny
potenciálně dotčené lahve svolává ke kontrole a zákazníkům je bezplatně vymění. Jedná
se o čtyři typy 5kg lahví v barevném označení tyrkysová a stříbrná, viz fotografie. Ostatní typy
lahví jsou nezávadné a nejsou přetlakované. Zatím žádný reálný problém z důvodu přetlakování
lahví nevznikl.
Společnost Flaga pro jistotu prověřuje všechny 5kg lahve naplněné od 1. srpna 2015. Pro trh
bylo Flagou naplněno v období od 1. srpna 2015 do dneška celkem 436 ks pětikilogramových
LPG lahví (propan-butan, resp. propan). Některé z nich by mohly obsahovat vyšší
množství/objem plynu, než stanovuje norma. Tím by mohlo dojít ke zvýšení tlaku v lahvi, což
může vést k úniku plynu. V uzavřené místnosti za nepříznivých okolností by se mohla vytvořit
potenciálně výbušná směs plynu a vzduchu. Pokud jsou lahve krátkodobě skladované
v uzavřené místnosti bez vystavení slunečnímu záření a teplotním výkyvům, lahve jsou
technicky bezpečné. Doposud bylo zjištěno 21 ks přetlakovaných 5kg lahví, které Flaga stáhla a
zabezpečila.
Flaga intenzivně kontroluje všechny lahve na skladě a zároveň preventivně svolává zákazníky,
kteří zakoupili plyn v 5kg lahvi LPG, aby donesli lahve ke kontrole.
Za včerejšek a dnešek Flaga zkontrolovala na svých skladech dalších 3 500 ks lahví všech
typů. Nezjistila se ani jedna přetlakovaná lahev.
Zákazníci, kteří si zakoupili plyn v 5kg láhvi LPG a ještě ji nepoužili, resp. používali ji jen krátce,
mají možnost nechat si láhev zkontrolovat a bezplatně vyměnit. Pokud už byla lahev používaná
s plynovým vařičem celkově více jak 3 hodiny, objem plynu v láhvi se už snížil na běžnou hladinu a nehrozí žádná komplikace. Podrobnější informace poskytují operátoři zákaznické linky
844 111 155 v době od 7. do 17. hodiny a jsou také k dispozici na webové stránce
www.flaga.cz. Společnost Flaga chce lahve stáhnout od koncových zákazníků v co nejkratší
době.
V kontrole 5kg lahví budeme dále pokračovat a informovat ČOI o dalších zjištěních.
S pozdravem
Ing. Peter Polák
jednatel Flaga s.r.o.
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