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LET OP: 

• Test nooit slangen die bij de visuele controle zijn afgekeurd 

• Slangen met zichtbare beschadigingen moeten uit gebruik genomen worden 
 

GEBRUIK: 

• Controleer de slang vóór ieder gebruik of test d.m.v. een visuele inspectie 

• De slang is niet geschikt voor een medium met extreem hoge viscositeit of droog bulk materiaal 

• De slang mag niet worden gebruikt in de buurt van open vuur, of worden blootgesteld aan extreme 

hitte 

• De slang mag niet worden blootgesteld aan extreme druk, temperatuur, weersomstandigheden, 

extreem gewicht of mechanische stress 

• Pas op voor inwendige en uitwendige temperatuursveranderingen 

• Vermijdt het schuren van de slangen door trillen en pulseren 

• Houdt u strikt aan de gespecificeerde minimale buigradius, werkdruk en temperatuurbereik zoals is 

aangegeven op het certificaat 

• De slang is niet geschikt voor gebruik onder de grond 

• Houdt de slang vrij van sneeuw, ijs of andere obstakels 

• Demonteer de slang nooit wanneer deze nog onder druk staat of medium bevat 

• Als de slang niet in gebruik is of het werkgebied verlaat, moet deze vrij zijn van druk en medium 

• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de slang en maak gebruik van de juiste ondersteuning en 

hijsmiddelen 

• Gooi de slang of koppeling niet op de grond 

• Sleep de slang niet over de grond 

• Reinig de slang ná gebruik, langere opslag of vóór het testen 

• De slang mag alleen met water worden getest 

• De slang moet elk jaar, of indien nodig vaker, getest worden volgens de juiste procedure 

 

REINIGING: 

• Voor reiniging, verwijder eerst grondig zure media of andere reactieve media ter voorkoming van een 

exothermische reactie   

• Aardt de slang tijdens reiniging ter voorkoming van het opbouwen van statische elektriciteit, zeker 

wanneer u in de buurt bent van ontvlambare vloeistoffen en/of damp 

• Spoelen met schoon of zeewater, warm water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel (geschikt voor 

slangmateriaal) op kamertemperatuur 

• Zorg dat er geen spoelvloeistof in de slang achterblijft. Let op dat er geen zeewater achterblijft ter 

voorkoming van corrosie van de binnenspriraal en koppelingen. Verwijder ook chemisch 

schoonmaakmiddel ter voorkoming van een chemische reactie wanneer de slangen weer in gebruik 

worden genomen 

• Gebruik nooit stoom of perslucht voor het reinigen van een slang 

• Gebruik nooit een hogedrukreiniger of mechnische (borstel) reiniger om de slang inwendig te reinigen 

• Verwijder de blindflenzen of andere restricties van de koppelingen van de slang  

• Zorg dat de slang vlak en recht ligt 

• Bij het retourneren van de slang vragen wij om een schoonspoelverklaring  
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GOED & FOUT 

 

ALTIJD de slang dichtbij de koppelingen    NOOIT de slang ongesteund gebruiken 

             ondersteunen     NOOIT de slang ondersteunen met een 

ALTIJD de slang ondersteunen op geschikte                enkele strop of hijsband  

             punten                       NOOIT toestaan dat een slang ongesteund 

ALTIJD de slang beschermen tegen scherpe                                             tussen schip en kade hangt     

             hoeken      NOOIT de slang verder buigen dan de   

ALTIJD zorgen voor een koele en donkere opslag                               minimale buigradius        

             waar de slang van de grond liggend kan                             

             worden opgeslagen      
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