
 
Bruksanvisning når man bytter fat: 

• Sett et fullt fat inntil det tomme. 
• Åpne lokket i fullt fat. 
• Trekk ut stigerøret fra tomt og hold det vertikalt hele tiden for å unngå at 

kuleventilen nederst i rører åpner og bensin renner ut. 
• Sett det ned i det fulle fatet og skru stigerør-korken forsiktig til uten å bruke krefter. 
• Skru på lokket på det tomme fatet. 
• Sett det tomme fatet et passende sted i container. 

  
Det siste punktet fordi med jevne mellomrom (når der er fem til ti «tomme» fat) må det 
tømmes alle «tomme» fat før de forlater container. Tømming av fat bør foretas utendørs, 
siden det blir litt søl: 

• Åpne et «tomt» fat og sett trakten på plass. 
• Tørk skitt og støv fra toppen av alle «tomme» fat som skal tømmes. Dette er viktig. 
• Åpne lokket på det «tomme» fatet og løft fatet over trakten og hell ut bensin til der 

er tomt. 
• Skru på korken og fortsett med neste fat. 

  
Ved salg av tomme fat bør vi opplyse kjøper om at der har vært bensin på fatene, og at de 
bør helle ettpar liter vann i fatet og riste det før det tas i bruk. 
 
Annen info om container og bensinfylling: 
Brannslukkere er hengt opp på dør, frostfritt skum nederst og pulverapparat oppe. 
Ved brann benyttes skum først. Om nødvendig bruk så pulver. 
  

 
  



Der er kork på stigerør til bensinfat. Den skal alltid være skrudd på (forsiktig) 
 

 
 
Der er en kule i bunn av stigerør som hindrer bensinen å renne ned i fatet – 
tilbakeslagsventil. Om man løfter røret opp fra det tomme fatet og stikker det ned i det 
fulle, så søler man ikke en dråpe bensin. Slik skal det gjøres. Men dersom stigerøret legges 
ned (mot horisontalt) vil kulen bevege seg og det renner ut en liter. 
 
  
 

     
 
 


