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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 alla 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 
 
 
 
 
Lisätietoja antavat 
 
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 
 
 
  



 
 
 
 
Press release 19.11.2021 

PRODUCT RECALL 
 
Propane companies Oy Linde Gas Ab (AGA) and Kosan Gas Finland Oy are 
withdrawing 11 and 33 kg propane steel cylinders, marked with the 2036 
number, from the market 
 
There are some LPG cylinders on the market where the cylinder valve may pose a safety risk. Internal 
inspections of filling plants have found individual bottles with too loose valves, which poses a 
potential risk of leakage during heavy use. 
 
The cylinders have been inspected at filling plants before deliveries to customers and no leaks have 
been detected, but as a precautionary measure, the propane operators Oy Linde Gas Ab (AGA) and 
Kosan Gas Finland Oy have decided to withdraw all the propane cylinders from this batch from the 
market. 
 
Recall applies only 11 and 33 kg side valve cylinders with the marking 2036 sold from 
October 11 to November 17 2021  
 
The recall only applies to the 11 kg and 33 kg side valve steel cylinders that 
were purchased from October 11 to November 17 2021 and that have the 
stamp “2036” as shown below.  
If the stamp includes also the text “UN1965”, the cylinder does NOT need 
to be returned. 
 
 
Operating instructions for returnable LPG cylinders 
• Switch off the bottle and move it out. 
• Do not smoke, light a fire or use electrical appliances at close range. 
• If you do not notice the smell of gas, you can safely return the bottle – see the 

companies' websites for further instructions. Make sure that the bottle 
remains securely upright during transport and that the valve cannot be 
damaged. 

• If you smell gas, move the bottle out to a safe place. Do not carry a leaking 
gas cylinder in a car and refer to the companies’ websites for instructions. 

 
 
More instructions on the companies' websites 
• Oy Linde Gas Ab (AGA): www.linde-gas.fi/takaisinveto 
• Kosan Gas Finland Oy: www.kosangas.fi/kaasupullot 
 
 

RECALL CYLINDER 

SAFE CYLINDER 
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Liquified petroleum gas is a combustible gas that is in a liquid state in a bottle. It is non-toxic, but can 
be repressive, especially at high concentrations. LPG is about 1.5 times heavier than air and therefore 
LPG should be stored and handled in well-ventilated areas. For safety reasons, a strong fragrance is 
added to the LPG to warn of possible leaks.  
 
Safety is at the heart of our operations. Therefore, as a precautionary measure, we have decided to 
recall the cylinders identified above. 
 
We apologize for any inconvenience this may cause. 
 
 
Oy Linde Gas Ab 
Kosan Gas Finland Oy 
 
 
 
 
For more information, contact 
 
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 
 
 
 


