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TAKAISINVETO  
Nestekaasutoimijat Oy Linde Gas Ab (AGA) ja Kosan Gas Finland Oy 
vetävät markkinoilta erän 11 ja 33 kg kierreventtiilillisiä 
nestekaasupulloja 2036-merkintänumerolla 
 
Markkinoille on päätynyt erä nestekaasupulloja, joiden venttiileissä saattaa olla turvallisuusriski. 
Täyttölaitosten sisäisissä tarkastuksissa on löydetty yksittäisiä pulloja, joiden venttiilit ovat liian 
löysällä, mikä aiheuttaa mahdollisen vuotoriskin kovassa käytössä.  
 
Pullot on tarkastettu täyttölaitoksilla ennen toimituksia asiakkaille eikä niissä tällöin ole havaittu 
vuotoja, mutta varotoimenpiteenä nestekaasutoimijat Oy Linde Gas Ab (AGA) ja Kosan Gas Finland 
Oy ovat yhdessä päättäneet vetää takaisin markkinoilta kaikki tämän erän nestekaasupullot.  
 
Takaisinveto koskee ainoastaan 11.10. – 17.11.2021 myytyjä 
kierreventtiilillisiä 11 kg ja 33 kg nestekaasupulloja 2036-
merkinnällä 
 
Takaisinveto koskee vain 11 kg ja 33 kg kierreventtiilillisiä (venttiili sivussa) 
teräspulloja, jotka on ostettu 11.10. – 17.11.2021 ja joiden kyljestä löytyy 
oheisen kuvan mukainen ”2036”-leima. Jos leiman lopussa on myös 
merkintä ”UN1965”, pulloa EI tarvitse palauttaa. 
 
 
Toimintaohjeet palautettaville nestekaasupulloille 
• Ota pullo pois käytöstä ja siirrä se ulos.  
• Älä tupakoi, sytytä tulta tai käytä sähkölaitteita lähietäisyydellä.  
• Jos et havaitse kaasun hajua, voit turvallisesti palauttaa pullon – katso  

tarkemmat toimintaohjeet yritysten kotisivuilta. Varmista, että pullo pysyy 
kuljetuksen aikana turvallisesti pystyasennossa ja että venttiili ei pääse 
vahingoittumaan. 

• Jos tunnet kaasun hajua, siirrä pullo ulos turvalliseen paikkaan. Älä kuljeta 
vuotavaa kaasupulloa autossa. Katso tarkemmat toimintaohjeet yritysten 
kotisivuilta. 

 
 
Lisää ohjeita yritysten kotisivuilta 
• Oy Linde Gas Ab (AGA): www.linde-gas.fi/takaisinveto 
• Kosan Gas Finland Oy: www.kosangas.fi/kaasupullot 
 
 

PALAUTETTAVA PULLO 

TURVALLINEN PULLO 
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Nestekaasu on palavaa kaasua, joka on pullossa nestemäisessä olomuodossa. Se ei ole myrkyllistä, 
mutta etenkin suurina pitoisuuksina voi olla tukahduttavaa. Nestekaasu on n. 1,5 kertaa ilmaa 
raskaampaa ja siksi nestekaasua tulee varastoida ja käsitellä hyvin tuulettuvissa tiloissa. 
Nestekaasuun lisätään turvallisuussyistä voimakas hajuste, joka varoittaa mahdollisista vuodoista. 
 
Turvallisuus on toimintamme ytimessä. Tämän johdosta päätimme varotoimenpiteenä tehdä yllä 
listattujen tuotteiden takaisinvedon.  
 
Olemme pahoillamme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvasta haitasta.  
 
 
Oy Linde Gas Ab 
Kosan Gas Finland Oy 
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Oy Linde Gas Ab 
Timo Nikkola, Director Cylinder Operations Finland 
+358 50 554 90716 
timo.nikkola@linde.com 
 
Kosan Gas Finland Oy 
Dan Olin, Sales and Technical Manager 
+358 40 052 0764 
dan.olin@kosangas.fi 
 
 
 
 
 


