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• Maak de heliumfles vast opdat ze niet omvalt.
• Verwijder de beschermingskap van de heliumfles.
• Schroef de ontspanner op de schroefdraad, let op 

verlies de rubber sluitring niet!                        
(vervangen kost 3 euro)

• Open zachtjes de afsluitkraan.
• Schuif een ballon op het blauwe rubberdeel.
• Duw zachtjes dit deel naar boven, onder of opzij.
• Stop indien de ballon genoeg geblazen is.
• Neem de ballon weg en knoop hem af.
• Indien je gedaan hebt met blazen kan je best             

de kraan afsluiten om geen verlies te hebben.
• De ballonnen mag je enkel op de dag zelf blazen.
• Hoe kleiner de ballonnen hoe minder lang ze vliegen. 
• Om de ontspanner af te nemen moet je eerst de druk 

aflaten: sluit de kraan en duw op de ontspanner tot hij 
leeg is. Nu kan je hem gemakkelijk afschroeven.

• Plaats de beschermkap terug voor transport.

Hoe blaas ik ballonnen?

“beschermkap”
      “afsluitkraan”
         “ontspanner”
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Zuiverheid:             Standaard helium: kwaliteit 4.6, 
                                      zuiverheid 99,996%. 
                                      Conform EN-ISO 14175. 
                                      Kwaliteit 5.0 oa. voor lasers. 
                                      Hogere zuiverheden op aanvraag.
  
Aansluiting: W 24,32 X 1/14”R. 
   RU3 volgens NEN 3268.  
 
Cilinderkleur: Grijs met bruine kop RAL 8008  
   volgens NEN EN 1089-3. 
 
Leveringsvorm: Gassen in cilinders en pakketten. 
   Vloeistof in vaten en tanks. 
    

Type Waterinhoud in 
liters Vuldruk in BAR Bij temperatuur 

F10 
F20 
F30 
F50 

12X F50 

10 
20 
30 
50 

(pakket) 600 

200 19 Cº 

 
 
Toepassingen: Vanwege een hoge benodigde 
ionisatiespanning (en dientengevolge een hogere 
boogspanning) wordt helium in de lastechniek, vaak in 
mengsels met argon, gebruikt om de lassnelheid te verhogen. 
Vanwege een andere lichtfrequentie bij de ionisatie ontstaat er 
minder ozon.  
Andere toepassingen van helium zijn: het vullen van zeppelins 
en ballonnen, laagtemperatuuronderzoek, gaschromatografie, 
lektesten, diepzeeduiken, gebruik als koelmiddel.  
 
Eigenschappen: Op waterstof na is helium het lichtste 
element. De temperatuur van vloeibare helium is -268,9°C. 
Het is een edelgas en gaat onder geen enkele omstandigheid 
een chemische reactie aan. Het is reukloos, kleurloos, 
smaakloos, onbrandbaar en niet giftig.  
De eigenschap van bijna lichtste element te zijn zorgt er voor 
dat na inhaleren de stem hoger wordt.  
Verstikkingsgevaar is dan echter zeker niet ondenkbeeldig. 
 
Classificatie volgens EN-ISO 14175:2008 :  I2. 
Benaming: EN-ISO 14175 – I2. 
 
Transport en veiligheid:  
Gasvormige helium: UN 1046, veiligheidsinformatieblad 061A. 
Vloeibare helium:  UN 1963, veiligheidsinformatieblad 061B. 

 

HELIUM 

Ballonnen zijn leuk zolang u het veilig houdt.
• Als u een cilinder in een voertuig vervoert, moet het met de bescher- 

mingskap erop zijn en moet de cilinder goed vastgemaakt worden.
• Bewaar cilinders altijd op goed geventileerde plaatsen en niet in de 

nabijheid van een warmtebron.
• Sluit de afsluiter na gebruik.
• Bevestig de cilinder voor gebruik altijd rechtop aan iets stevig. 

Cilinders kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze omvallen.  
Bovendien zitten ze onder grote druk. Indien niet mogelijk om ze te 
bevestigen, mag U ze ook plat op de grond gebruiken.

• Houd cilinders altijd buiten bereik van kinderen.
• Inhaleer helium niet met opzet. Inhalatie van dit gas kan resulteren in 

DOOD door verstikking of beschadiging van de longen.
• Open de afsluiter van de cilinder nooit zonder dat er een vulstuk op 

gemonteerd is. Is het vulstuk aangesloten, open het ventiel dan rustig.
• Helium is een inert gas, dus niet schadelijk en niet brandbaar
• Een PDF met de volledige veiligheidsvoorschriften kan U downloaden 

van onze website op www.wawballoons.be/home/helium  
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