
UNICYL® on uus ja mugav gaasiballoon, mis oma kerge kaalu ja väikeste mõõtmete tõttu on lihtsasti käsitletav. 
UNICYL® sobib hästi kasutamiseks objektidel, mis asuvad erinevates kohtades või kuhu suurt ballooni on 
tülikas transportida.
UNICYL® gaasiballoon on mugav alternatiiv 5- ja 20-liitristele tööstusgaasiballoonidele.

Gaasiballoon on vahetatav, mis tähendab, et pärast selle väljaostmist maksate edaspidi ainult balloonis 
sisalduva gaasi eest. Gaasiballooni tühjenedes vahetatakse tühi gaasiballoon täis ballooni vastu. 

UNICYL® sobib hästi kasutajale, kelle tarbimine on väike või ebaregulaarne, kuid soovitakse, et gaasi 
kasutamise võimalus oleks pidevalt olemas. Gaasiballooni väljaostmisel jäävad ära igakuised rendimaksed.

UNICYL® gaaside valikusse kuuluvad järgmised gaasid:
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Atsetüleen 
Argoon
Lõhnastatud hapnik ODOROX® 

Kaitsegaas MISON® 18

Käepärane suurus

Vahetusballoon

Gaaside valik

→ UNICYL® gaasiballoon

® UNICYL, ODOROX ja MISON on Linde Group’i registreeritud kaubamärgid.

UNICYL® gaasiballoon. 
Mõistlik asendus rendiballoonile.



2/2→ UNICYL®. Mõistlik asendus rendiballoonile.
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UNICYL®

Atsetüleen Argoon ODOROX® MISON® 18
Tootekood 107488 117206 117126 118108
Ballooni suurus 10 l 11 l 11 l 10 l
Ballooni maht 1,8 kg 2,34 m3 2,31 m3 2,34 m3

Kaal ca 18 kg ca 13 kg ca 13 kg ca 13 kg
Kõrgus 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm

Hapnikuleket on raske märgata, kuna seda ei ole näha ega tunda. Ohutuse suurendamiseks on Linde-l 
spetsiaalne gaasisegu, mis annab gaasilekkest koheselt märku. Hapnikuleket on raske märgata, kuna seda 
ei ole näha ega tunda. Lõhnastatud hapnik ODOROX® sisaldab väikeses koguses dimetüülsulfiidi (DMS), 
andes oma iseäraliku lõhnaga märku juba väikesest hapnikulekkest. Keevitamise käigus eraldub alati 
kahjulikku osooni, mille eest ei ole keevitaja kaitstud ka hea ventilatsiooni korral. Kaitsegaas MISON® 18 
vähendab oluliselt osooni hulka, aidates vältida võimalikke haigusnähte. Võrreldes süsihappegaasiga 
tagab MISON® 18 parema keevituskvaliteedi ja suurema keevituskiiruse.

→ Gaasiballooni saab välja osta
→ Maksate ainult gaasi eest, rendimakseid ei ole
→ Saadaval atsetüleenile, argoonile, ODOROX® hapnik ja MISON® 18 kaitsegaasile
→ Mugava suuruse ja käepäraste mõõtmetega
→ 10/11-liitrine balloon on mugav ja käepärane
→ Sobib väikese või ebaregulaarse gaasitarbimise korral

Ohutus

Eelised
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