JÄTTIKUMIPALLOJEN TÄYTTÖOHJE
Ilmapallohelium
Helium on turvallinen kaasu. Kaasu on väritöntä, hajutonta ja palamatonta. Kaasupullo on
paineastia, jota on käsiteltävä varoen. Varmista, ettei pullo pääse kaatumaan tai kierimään
kenenkään päälle. Heliumilla on tukahduttava vaikutus eli täyttötilaa on tuuletettava.
1. Ota kaasupullosta muovinen suojakorkki (vihreä/sininen) pois.
2. Kiinnitä täyttölaite käsivoimin ja kiristä hyvin. Huom. älä käytä työkaluja!
3. Avaa kaasupullo kiertämällä pullon päällä olevaa päähanaa auki (=open). Jos pullo ”suhisee”
itsestään, niin täyttölaite ei ole tarpeeksi tiukasti kiinni. Kaasu virtaa ulos pullosta ainoastaan
painamalla/taittamalla täyttölaitteen kumista sinistä suutinosaa.
4. Sulje kaasupullo kiertämällä pullon päällä oleva päähana kiinni (=closed). Tauoilla pullo kannattaa
aina kiertää kiinni. Täyttölaitteen voi irrottaa pullosta vasta kun päähana on ensin kierretty kunnolla
kiinni ja laitteen paine on tyhjennetty taittamalla sinistä suutinosaa. Kuljetuksen ajaksi täyttölaite on
aina irrotettava.
5. Heliumpulloja ja -palloja voi kuljettaa autossa.
6. Kaasupullo palautetaan samaan paikkaan, josta se on noudettu eli joko Helsingin
Ilmapallokauppaan tai palvelupisteeseen. Täyttölaite on aina palautettava Helsingin
Ilmapallokauppaan (palautus asiakaspalautuspussissa ilman postimaksua).
Heliumkaasun tarkoituksellinen hengittäminen pullosta tai pallosta voi olla vaarallista!

Jättikumipallon täyttö ja sidonta
Jättikumipallon täyttötilassa tulee olla tilaa, ja isompia jättipalloja täytettäessä on hyvä olla kaveri
apuna. Jättipallot on helpompi täyttää sisätiloissa, ulkotiloissa muista huomioida ympäristö (terävät
esineet, tiet, sähkölinjat ym.)
- laita jättikumipallon kaula täyttösuuttimeen
- täytä pallo rauhallisesti haluttuun kokoon, mutta noin 10% pienemmäksi kuin pallon koko on
(esim. 80 cm pallo noin 70 cm). Tällöin pallo ei mene niin herkästi rikki
- kun haluttu koko on saavutettu, sulje jättikumipallo pallonsulkijalla. Tarkista ennen pallonsulkijan
sulkemista, että pallonkaulaan ei jää ryppyjä. Pallonsulkijan lukitset puristamalla sulkijan leuat
yhteen (sulkijasta kuuluu kevyt napsaus, kun sulkija lukittautuu)
- sido jättikumipallo tiukasti vahvalla narulla sulkijan alapuolelta
- Jättikumipallot säilyvät lentokykyisinä sisätilassa koosta riippuen noin 2-5 päivää, ulkotilassa hiukan
vähemmän (esim. 60 cm pallon lentoaika sisätiloissa 2 vrk, 80 cm pallon 3 vrk)
Muista tarkistaa asentaessasi palloa paikoilleen, että sidot pallon tiukasti painavaan/ kiinteään
painoon kiinni ja ettei pallon lähellä ole mitään terävää!
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