
FAQ — biežāk uzdotie  
jautājumi par hēlija gāzi.
1.  Cik ilgi gāze paliek balonā?
 Parasto lateksa balonu gadījumā gāze izplūst no balona porām 
samērā ātri. Vidējais “lidošanas laiks” ir 5–7 stundas*. Ja ir 
nepieciešams, lai baloni turētos gaisā ilgāk, jāizmanto īpaši 
baloni, piemēram, folijas baloni. 

2.   Vai ir bīstami ieelpot hēliju?
Hēlija ieelpošana ir bīstama dzīvībai! Ieelpojot hēliju, plaušās 
esošais skābeklis tiek izspiests un rodas nosmakšanas risks. 
Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem lietot gāzes balonus un 
piederumus bez uzraudzības. Hēlijs nav bīstams normālas 
lietošanas laikā atbilstoši EK klasifikācijai. Šī gāze ir bez 
smaržas, bezkrāsaina, netoksiska, nepiesārņo vidi un nereaģē 
ar citām vielām. 

3. Vai pie baloniem drīkst piestiprināt citus priekšmetus?
Pie balona var piesiet aukliņu un piestiprināt pie tās, 
piemēram, apsveikuma kartīti. Taču kartītei jābūt vieglākai par 
parastu pastkarti.

4.  Vai es varu pasūtīt mazu hēlija daudzumu?
AGA piedāvā dažādus standarta izmēra balonus ar tilpumu no 
5 līdz 50 litriem:
→ 5 litri  (0,9 m³)
→ 10 litri  (1,9 m³)
→ 20 litri  (3,7 m³)
→ 50 litri  (9,3 m³)

Sazinieties ar AGA vai apmeklējiet tuvāko gāzu centru, kuru 
jūs varat sameklēt vietnē www.aga.lv.  

5. Kāda ir droša apiešanās ar hēliju?
1.  Glabājiet gāzes balonu vertikālā stāvoklī un nostipriniet to, 

lai neapgāztos. Stiprinājumus var iegādāties no AGA.
2.  A. Vienmēr glabājiet un izmantojiet hēlija balonu drošā un 

labi vēdināmā vietā. 
B. Neglabājiet balonu mitros apstākļos. 
C. Izvairieties no pārmērīga karstuma un ugunsbīstamām 
zonām.

3.  Ugunsgrēka gadījumā nogādājiet balonu drošā vietā vai 
evakuējiet cilvēkus apkārtnē. Izsauciet ugunsdzēsējus un 
informējiet viņus par to, ka notikuma vietā atrodas hēlija 
balons.

4.  Hēlijs tiek glabāts zem augsta spiediena, tādēļ, lai izvairītos 
no nelaimes gadījumiem, balonu nekādā gadījumā nedrīkst 
atvērt bez pildierīces vai reduktora, pēc lietošanas tas ir 
hermētiski jāaizver.

5.  Kad baloni tiek pārvadāti furgonā vai automašīnā, 
jānodrošina laba ventilācija un tiem ir vienmēr jābūt 
nostiprinātiem. Sīkāka informācija par gāzes balonu 
pārvadāšanu ir pieejama vietnē www.aga.lv.

6.  Ja jūs pārvietojat gāzes balonu vai esat beiguši to lietot, 
vienmēr noņemiet pildierīci. Neaizmirstiet aizvērt balona 
ventili un samazināt spiedienu pildierīcē pirms tās 
noņemšanas. 

7.  Paaugstinoties temperatūrai, hēlijs izplešas. Tādēļ ziemā 
baloniņus, kas tiks izmantoti iekštelpās, nevajadzētu 
piepildīt ārā.

6. Cik balonus var piepildīt no viena balona?
Tas ir atkarīgs no balona izmēra/tilpuma un tā, cik daudz gāzes 
jūs tajā iepildīsiet.

Aptuveni orientējošie skaitļi ir:

5 litru balons — apt.  40 baloni  (30 cm)
10 litru balons – apt.  100 baloni  (30 cm)
20 litru balons – apt.  230 baloni  (30 cm)
50 litru balons – apt.  560 baloni  (30 cm)

7. Kas notiek, ja balons nav pilnībā iztukšots?  
Nav nozīmes, vai pārvadāšanas laikā balonā ir palikusi gāze, 
ja ventilis ir cieši noslēgts. Taču par pārpalikušu gāzi nauda 
netiek atmaksāta.

*Skat. balonu ražotāja sniegto informāciju.
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1.  Pārliecinieties, ka hēlija balons 
ir stabils un nostiprināts.

2.  Ar rokām piestipriniet hēlija 
pildierīci. To var iznomāt AGA 
gāzu centrā.

3.  Lēni atveriet balona ventili,  
līdz dzirdat “klikšķi”. Ja jūs dzirdat  
šņācošu skaņu, aizveriet ventili  
un pārbaudiet, vai pildierīce ir  
labi pievienota.

4.  Ja ir šņācoša skaņa, 
pārbaudiet, vai nav ieplaisājusi 
vai izkustējusies pildierīces 
blīve. Jūs varat to apgriezt 
otrādi un iestatīt otrreiz.

5.  Pārvelciet baloniņa atveri 
pār pildierīces gumijoto 
daļu. Spiediet gumijoto 
daļu uz leju, lai piepildītu 
baloniņu. Kad baloniņš ir 
gandrīz pilns, uzmanīgi 
pabeidziet piepildīšanu. 

6.  Kad beidzat piepildīt 
baloniņus, aizveriet balona 
ventili.  
Paspiediet sprauslu, lai  
izvadītu lieko gāzi.

Pareiza un droša apiešanās ar hēlija balonu.

www.aga.lv


