
BRUK BALLONGER
FORSVARLIG

SLIPP IKKE LØS 
Ikke slipp heliumballonger utendørs –
Knyt hver heliumballong individuelt til en vekt.

FYLL BALLONGENE PÅ EN FORSVARLIG MÅTE 
Bruk alltid en ballongpumpe 
og pust ALDRI inn helium.

PASS ALLTID PÅ BARN UNDER 8 ÅR

VÆR OPPMERKSOM PÅ LATEKSALLERGI

KAST ALLTID BALLONGER 
I RESTAVFALL

EBPC Code of

Best Practice

Les mer om god ballongpraksis:
www.partysafe.eu/balloons
www.ballongalliansen.no



  
Ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.

HVORDAN TA VARE PÅ BALLONGENE DINE
Vær oppmerksom på at ballonger med helium vil utvide og trekke seg 
sammen når temperaturen endrer seg. Ekstremt høye temperaturer 
kan føre til at ballongene utvider seg så mye at de sprekker. Lave 
temperaturer kan føre til at gassen trekker seg sammen og at 
ballongene faller ned, men de svever igjen når de blir varmet opp.

Fester for lys, lysarmatur, ujevne overflater, spesielle overflater og 
statisk elektrisitet kan alle sammen føre til at ballongene sprekker.
Ta hensyn til dette når du transporterer, lagrer eller stiller ut 
ballongene dine.

LATEKSBALLONGER / GUMMIBALLONGER
Når gummiballonger utsettes for lys, varme og solskinn, vil de 
oksidere – klare ballonger blir matte og fargede ballonger kan få en 
matt fløyelsaktig overflate.

ADVARSEL! Barn under 8 år kan kveles hvis de får i seg uoppblåste 
eller ødelagte ballonger. Voksne skal alltid passe på barna. Hold 
uoppblåste ballonger unna barn. Kast ødelagte ballonger med 
en gang.

Gummiballongene er laget av naturgummi som kan forårsake 
allergier. Bruk alltid en pumpe for å blåse opp ballonger!

MICROFOIL® / FOLIEBALLONGER
Folieballonger kan lede elektrisitet. Slipp aldri heliumfylte 
folieballonger utendørs eller nær strømførende ledninger. 
Bruk alltid bånd som ikke er metalliske og fest alltid ballongene 
til en vekt for å unngå at ballonger svever bort.

FOLIBALLONGER / BUBBLE BALLONGER™

 ADVARSEL! Passer ikke for barn under 36 mnd. på grunn 
av potensielt små biter som kan utgjøre fare for kvelning. 
Barn skal alltid passes på av voksne. 

Ballonger fra:
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