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Inleiding

Voor u ligt de samenvatting van de tankinstructie 
voor het tanken van LNG op de locaties van Shell, 
Rolande, PitPoint en ENGIE. De samenvatting dient 
als naslagwerk voor chauffeurs en andere geïnstru-
eerden, ter ondersteuning van de periode na de 
instructie op één van de tankstations.

Deze uitgave van de LNG tankinstructie is ook 
verkrijgbaar in verschillende internationale uitvoerin-
gen zoals Duits, Engels, Frans en Pools. 
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1. Overzicht

De vraag naar LNG (Liquified Natural Gas) binnen de 
transportsector neemt flink toe. LNG is een aantrek-
kelijk en duurzaam alternatief voor diesel, omdat:

• Het aanzienlijk goedkoper is dan diesel.
• Het een schone brandstof is, die minder stikstof, 

CO2 en fijnstof produceert dan diesel.
• Het niet-corrosief is en minder vervuilend is voor 

de motor.
• Het geluidsoverlast kan verminderen, waardoor in 

een stad langere levertijden mogelijk zijn.

Overzicht van tanklocaties in Nederland per 1 augustus 2017

Waar kunnen trucks LNG tanken?

Zaandam Rolande

Pijnacker Shell

Waalwijk Shell

Eindhoven Shell

Tilburg Rolande 

Rotterdam Rolande

Rotterdam Shell

Nieuwegein Rolande

Amsterdam Shell

Utrecht Rolande 

Leeuwarden ENGIE

Zwolle PitPoint

Borculo LNG Achterhoek

Duiven ENGIE

Geldermalsen Rolande 

Oss Rolande

Veghel Rolande 

Heerenveen ENGIE

Alkmaar ENGIE 
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2. Fysische eigenschappen van LNG

LNG is aardgas dat door middel van koeling en 
condensatie in de vloeibare staat is gebracht.  
LNG heeft de volgende fysische eigenschappen:
• LNG is helder, kleur- en geurloos.
• LNG is niet corrosief en niet giftig.
• Het volume van LNG is 600 keer kleiner ten 

opzichte van de gasvormige toestand. LNG kan 
eenvoudig worden vervoerd zonder dat compres-
sie noodzakelijk is.

• Gemorst LNG verdampt en vervliegt snel zonder 
dat er residu achterblijft. Gemorst LNG in afge-
sloten ruimtes kan leiden tot verstikkingsgevaar.

• Gemorst LNG is niet oplosbaar in water, is niet 
schadelijk voor in water levende organismen en 
tast de waterkwaliteit niet aan.

• LNG wordt tot de cryogene vloeistoffen gerekend. 
Cryogene vloeistoffen zijn gassen die door toe-
doen van koeling vloeibaar zijn gemaakt.

• LNG ontbrandt niet. Daartoe moet het eerst 
verdampen en zich met de lucht vermengen in 
een verhouding die tussen de explosiegrenzen 
ligt (voor LNG is dit tussen 5 en 15%). De damp-
wolk ontbrandt als er binnen de explosiegrenzen 
een ontstekingsbron aanwezig is. Explosies 
kunnen alleen optreden als het gas zich in een 
afgesloten ruimte kan verzamelen.

 OPGELET
LNG is een cryogene vloeistof die wordt opgesla-
gen bij een temperatuur van ongeveer -160 ºC. Dit 
betekent dat de nozzle, de leidingen op het 
station en blootgestelde leidingen van de voer-
tuigtank zeer koud kunnen zijn. Contact met deze 
oppervlakken of LNG kan ernstige brandwonden of 
bevriezingsverschijnselen veroorzaken.

Onbeschermde lichaamsdelen moeten beschermd 
met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) om 
het risico op cryogene brandwonden of bevriezings-
verschijnselen als gevolg van toevallig contact met 
LNG-leidingen of koude oppervlakken te verkleinen.

Let op: Het lossen van LNG duurt zo’n 1-1,5 uur. 
Tijden het lossen van LNG ontstaat vaak condensa-
tiedamp, wat afkomstig is van de verdamper onder 
de oplegger. Dit moet niet verward worden met 
gemorst LNG.

2.2 Dampwolken tijdens het lossen van LNG 

 OPGELET
Op sommige tankstations is gedurende en tot een 
half uur na het lossen van LNG de dispenser niet 
beschikbaar voor het tanken van LNG. Dit is in 
verband met het op de juiste temperatuur en druk 
krijgen van de geloste LNG.

Cryogene 
brandwonden
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3. Indeling van het station

Hieronder wordt een voorbeeld van de indeling van 
een LNG-tankstation gegeven. De eigenlijke indeling 
kan van locatie tot locatie verschillen. De 
LNG-tankinstallatie is eenvoudig te herkennen aan 
de hoge cilindrische opslagtanks binnen een hek-
werk.

Alleen chauffeurs die in het bezit zijn van een 
LNG-tankpas en de instructie over LNG succesvol 
hebben doorlopen, worden toegestaan de  
LNG-dispensers te bedienen.

Parkeren is niet toegestaan, behalve op daarvoor 
aangewezen plaatsen.

Indeling van LNG-stations

1.  een knop in moet 
drukken of vast moet 
houden. 

2.  de LNG vulslang 
moet gebruiken. 

3.  de dampretour slang 
kunt gebruiken.  

4.  betalen moet.

5.  de persoonlijke 
beschermingsmidde-
len aan moet trek-
ken.

6.  de koppelingen 
schoon moet blazen. 

7.  de koppelingen los 
moet halen.

8.  de tankbeurt succes-
vol heeft volbracht.  

9.  moet opletten op het 
signaal en daarna de 
volgende stap kunt 
nemen.

10.  de aardkabel moet 
aansluiten of juist 
weer los moet halen.

Op alle LNG-stations worden de volgende pictogrammen weergegeven wanneer u deze stappen uit moet 
voeren. Deze pictogrammen geven aan dat u nu:



LNG TANKINSTRUCTIE
VERSIE 2017-01

7

4. Tankprocedure

Hoewel het tanken van LNG ongeveer evenveel tijd in 
beslag neemt als voor diesel, zijn er verschillen in de 
procedure waardoor er extra stappen en aanvullende 
voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Kijk bij aankomst op het station waar de nood-
stop, intercom, brandblussers en verzamelplaats 
zich bevinden. Lees alle borden en aangebrachte 
voorschriften. 

 OPGELET
Bij een eerste vulling, bijvoorbeeld van een nieuwe 
vrachtwagen, adviseren wij u eerst  tot maximaal 
6 kg LNG te tanken; vervolgens 10-15 minuten te 
rijden om de tank af te laten koelen en de druk tot 
onder 10 barg/150 psi te krijgen, alvorens de stap-
pen van de normale procedure te volgen. Dit kan 
aanzienlijk langer duren dan de gewone procedure 
en mag alleen worden uitgevoerd door een hier-
voor speciaal opgeleid persoon.

4.1 Tankprocedure

Per tankstation kan de bediening van de dispenser 
verschillen. In dit hoofdstuk worden de algemene 
veiligheidsinstructies benoemd. Eventuele specifieke 
bedieningsinstructies worden indien gewenst op de 
locatie aan u gegeven.

Op elk LNG tankstation geldt dat u altijd de correcte 
persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt:
• veiligheidsbril / gelaatscherm;
• cryogene handschoenen;
• lange mouwen;
• lange broek;
• stevige dichte schoenen.
Deze beschermmiddelen zijn nodig om u te 
 beschermen tegen de extreme koude van LNG, zoals 
toegelicht onder hoofdstuk 2.

1  Zet de motor af, zet de parkeerrem erop en zet 
de verlichting uit.

2  Controleer of de dispenser beschikbaar is. Dit 
wordt meestal aangegeven door een specifiek 
signaal of meldtekst in het display van de 
 dispenser.

  Is de dispenser niet beschikbaar, door bijvoor-
beeld het recent lossen van LNG of een tech-
nisch mankement, dan wordt dit aangegeven 
door een signaal. Bij twijfel kunt u via de inter-
com contact opnemen.

  LET OP: afhankelijk van welk station u bezoekt 
kan het zijn dat u eerst met stap 5 start (invoeren 
van tankpas op betaalzuil) waarna de slangen 
kunnen worden aangesloten. De juiste volgorde 
wordt op het station aangegeven. Voor de overige 
tankstations, ga verder met stap 3.

3  Indien aanwezig; verbind de aardkabel van de 
dispenser met het aardingspunt van de brand-
stoftank. Indien er geen aardingspunt aanwezig 
is, dient de aardkabel bevestigd te worden op een 
ongeverfd metalen onderdeel van de tank-
ophanging.
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4  Controleer de druk in de voertuigtank. Afhankelijk 
van het station moet de druk in de voertuigtank 
soms tot 10 bar worden verlaagd om te kunnen 
tanken. Dit wordt tevens op het scherm van de 
dispenser aangegeven. Is de druk goed, ga dan 
naar stap 5.

  Indien nodig, verlaag de druk in de voertuigtank 
als volgt op een tankstation:

 a.  Maak de dampretourslang en de dampretour- 
aansluiting op de tank schoon met het lucht-
pistool.

 b.  Sluit de dampretourslang aan op de 
 aansluiting.

  Op de overige tankstations start u eerst met stap 
5 (invoeren van tankpas op betaalzuil) en worden 
daarna de slangen aangesloten.

 c.  Open de grijze kranen op de LNG brandstof-
tank(s).

 OPGELET
Indien de dampretourslang en de aansluiting niet 
goed schoongemaakt worden, bestaat het risico 
dat deze aan elkaar vastvriezen. Na verloop van 
tijd komen deze vanzelf weer los. Dit kan eventu-
eel worden versneld met het luchtpistool of water.
Probeer de slang niet los te wrikken, hiermee kan 
de aansluiting van de tank losgedraaid worden, 
waarbij de inhoud van de tank vrijkomt.
Indien de dampretouraansluiting al enigszins los 
zit, wordt geadviseerd om de afsluitklep van de 
tank te sluiten voor het loskoppelen van de 
dampretourslang. Zodoende kan er geen LNG 
vrijkomen, mocht de aansluiting loskomen. Na de 
ontkoppeling van de dampretourslang kan de 
afsluitklep weer geopend worden.

 
  WAARSCHUWING
Gas af laten vloeien naar de atmosfeer is niet 
aanvaardbaar en wordt niet toegestaan op 
 LNG-locaties.

5  Start de transactie op de betaalzuil.

 OPGELET
Vanaf het moment dat de transactie is gestart 
(zodra de PIN goedgekeurd is), heb je beperkt de 
tijd om te beginnen met tanken (het indrukken 
van de knop). Na enige tijd zonder actie zal de 
transactie automatisch worden gestopt.

STOP
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STOP

6  Verwijder de tankdop en maak de tankaansluiting 
schoon met het luchtpistool. Neem de nozzle uit 
de houder en controleer of deze niet beschadigd 
is.

 
  WAARSCHUWING
Gebruik NOOIT water voor het schoonmaken van 
de nozzle of de tankaansluiting!

7  Sluit de nozzle aan op de LNG-tank van het 
voertuig en duw de hendels langzaam naar het 
voertuig toe of draai de koppeling op de aanslui-
ting, totdat deze vastklikt. Trek voorzichtig aan de 
nozzle om na te gaan of deze goed vastzit.  OPGELET

Zet NIET TE VEEL kracht op de nozzle en beweeg 
deze niet heen en weer. Gebruik zeker geen 
gereedschappen of andere hulpmiddelen. Dit kan 
ernstige schade veroorzaken aan de nozzle én 
aan de LNG-tank van het voertuig.

De dodemansknop moet tijdens de gehele tank-
procedure ingedrukt blijven. Als de knop wordt 
losgelaten, wordt de tankprocedure na enkele 
seconden gestopt.
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8  De pomp stopt als het tanken klaar is. Het tanken 
kan ook om de volgende redenen worden stop-
gezet:

 •  de dodemansknop is losgelaten;
 •  uw tank is vol;
 •  een veiligheidssysteem van het station is 

aangesproken;
 •  de noodstop is ingedrukt.
Start het proces niet opnieuw als de tank vol is.  
Dit kan schade aan uw tank veroorzaken.

9  Koppel de nozzle rustig en in een vloeiende 
beweging los, door de beide hendels tegelijk naar 
achteren te trekken of, afhankelijk van het type 
koppeling, los te draaien. Wanneer er damp 
retour is genomen, vergeet niet de grijze kranen 
weer dicht te draaien.

 OPGELET
Indien u een dual fuel truck (LNG/diesel of LNG/
CNG) rijdt of indien de truck het station ingesleept 
wordt, bestaat het risico op een ‘warme tank’. 
Hierdoor kan de tankprocedure stoppen, voordat 
de tank vol is. Indient dit gebeurt, laat dan een 
speciaal hiervoor opgeleid persoon de tank weer 
inkoelen op het tankstation.

10  Blaas de nozzle goed droog met perslucht.

11 Zet de nozzle terug in de houder.

12  Maak de tankaansluiting schoon met perslucht 
en zet de tankdop er weer op.

13  Maak de aardkabel los en plaats deze terug op 
de correcte plaats in de behuizing van de 
 dispenser.
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STOP

14  Ga terug naar de betaalzuil en voltooi de trans-
actie.

  De transactie is afgerond. De display van de 
dispenser geeft het totale bedrag en het afgele-
verde hoeveelheid in kilogram aan.

  Voordat u uw voertuig start, controleert u dat:
 •  Alle slangen en de aardkabel losgekoppeld en 

goed opgeborgen zijn.
 •  De tankdop weer goed op de tank is 

 aangebracht.
 •  Het voertuig en de LNG-installatie geen lekken 

vertonen. Neem contact op met de leveran-
cier.

4.2 Probleemoplossing

Indien zich bij het tanken problemen voordoen, kunt 
u via de intercom hulp krijgen van de beheerder.

 
  WAARSCHUWING
Druk bij een calamiteit op de noodstop, evacueer 
het gebied en breng (indien veilig) via de inter-
com de beheerder op de hoogte.

◀ ▲Intercom

◀Noodstop op 
dispenser

▼Noodstop naast 
intercom

◀Noodstop op dispenser
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5 Noodinstructies

Kenmerken van een calamiteit:
• iemand is (ernstig) gewond en/of
• er is een (grote) lekkage en/of
• er is brand.

Kenmerken van een technische storing:
• het station functioneert niet naar behoren en
• er is geen sprake van een calamiteit.

In geval van een calamiteit:
1.  Druk de noodstop in (indien mogelijk).
2.  Waarschuw anderen (indien mogelijk).
3.  Loop naar een veilige (verzamel)plaats.
4.  Bel het alarmnummer 112 en/of BHV.
5.  Bel het servicenummer zoals aangegeven op het 

informatiebord.

5.1 Risico’s LNG

• Zeer brandbaar gas. 
• Zeer lage temperaturen -162 ºC bevriezingsletsel 

en effecten constructieonderdelen (broos wor-
den). Gebruik speciale beschermende kleding bij 
mogelijk contact. 

• LNG is bij vrijkomen zwaarder dan lucht (let op 
ondergrondse kolken/ riolen waar LNG in kan 
ophopen). 

• Kans op explosiegevaar bij besloten omgeving 
(LET OP: parkeergarages, werkplaatsen, etc.). 

• Verstikkend in hoge concentraties (breng slacht-
offer naar frisse lucht en reanimeren). 

• Opgewarmd gas is niet meer zichtbaar (wolk is 
niet meer zichtbaar als witte damp).

5.2 Veilig optreden

• Blijf bovenwinds (let op aflopend terrein) en kom 
NIET in contact met de vloeistof/gaswolk. 

• Mobiele telefoons, portofoons, piepers etc. alleen 
in veilig gebied gebruiken.

5.3 Kenmerken LNG incidenten

• Houd rekening met kans op laag hangend gas op 
grote afstand. LNG warmt op en vermengt zich 
met lucht. 

• De (zichtbare) wolk is afhankelijk van tempera-
tuur LNG en omgevingsfactoren zoals tempera-
tuur buitenlucht en luchtvochtigheid. Een zicht-
bare wolk hoeft niet altijd LNG te bevatten, dit 
kan ook alleen condens zijn! 

• LNG is reukloos en kleurloos (zichtbaar door witte 
mist door condenseren van de omliggende lucht 
(waterdamp)).

5.4 Werkwijze bij LNG incidenten

• Alarmeer exploitant of eigenaar  voertuig/tank-
station. 

• Alarmeer/ontruim de omgeving tot ruime afstand 
(100 meter). 

• Let op ontstekingsbronnen in de omgeving 
(bijv. auto’s). 

• LNG brand NIET blussen. 
• Huidcontact met koud gas behandelen als 

 brandwond.



LNG TANKINSTRUCTIE
VERSIE 2017-01

13

5.5 Morsen/vrijkomen

Bij morsen of onbedoeld vrijkomen van LNG:

1.  Bij voldoende vrijkomen van LNG kan er een 
alarm afgaan. Het station zal vanzelf in noodstop 
gaan. Indien dit in uw ogen niet tijdig gebeurt, 
dan kunt u zelf op de noodstop drukken.

2.  Voertuigen NIET verplaatsen of starten.
3.  Waarschuw alle personen in de directe omgeving 

over het gevaar en vraag hen afstand te houden.
4.  Breng de beheerder via de intercom op de 

hoogte.
  Als de intercom niet toegankelijk is, bel dan vanaf 

een veilige locatie 112.
5.  Evacueer de directe omgeving rondom het gevaar 

en probeer anderen ook uit de buurt van het 
gevaar te houden.

6.  Loop altijd tegen of dwars op de wind weg van 
het station.

  BELANGRIJK
•   LNG verdampt en vormt een gaswolk. Witte 

wolken wijzen op extreme kou en bestaan uit 
waterdamp en aardgas.

•   Gaswolken zijn kort na het ontsnappen zwaar-
der dan de lucht, maar zullen uiteindelijk 
stijgen en vervliegen.

 OPGELET
Een LNG-wolk verdringt zuurstof, waardoor er 
verstikkingsgevaar ontstaat in afgesloten ruimten 
of laaggelegen gebieden omdat het gas zich daar 
kan verzamelen. Houd afstand.

5.6 Brand/vuur

In geval van een brand met LNG:

1.  Bij brand zal er een alarm afgaan. Het station zal 
vanzelf in noodstop gaan. Indien dit in uw ogen 
niet tijdig gebeurt, dan kunt u zelf op de nood-
stop drukken.

2.  Voertuigen NIET verplaatsen of starten.
3.  Waarschuw alle personen in de directe omgeving 

over het gevaar en vraag hen afstand te houden.
4.  Breng via de intercom de beheerder en daarmee 

ook de hulpdiensten op de hoogte. Als de inter-
com niet toegankelijk is, bel dan vanaf een veilige 
locatie 112.

5.  Evacueer de directe omgeving rondom het gevaar 
en probeer anderen ook uit de buurt van het 
gevaar te houden.

6.  Loop altijd tegen of dwars op de wind weg van 
het station.

 OPGELET
•   Probeer brand ALLEEN te blussen indien u 

hiertoe is staat bent en dit direct noodzakelijk 
is om persoonlijk letsel of de dood te voor-
komen.

•   GEBRUIK ALLEEN droog poeder, brandblussers 
van type B of C.

•   GEBRUIK NOOIT water om een LNG-brand te 
blussen.

i



LNG TANKINSTRUCTIE
VERSIE 2017-01

14

5.7 Eerstehulpmaatregelen

Inademing: Wanneer er problemen zijn met de 
ademhaling, verplaats het slachtoffer weg van de 
bron/gaswolk en breng hem/haar naar verse lucht en 
zet hem/haar in een houding waarop makkelijk 
geademd kan worden. Als de ademhaling moeilijk is/
blijft moet er zuurstof of kunstmatige beademing 
 worden toegepast door daarvoor bevoegd personeel. 
Wanneer de symptomen blijven moet er direct 
professionele hulp gezocht worden. Als het hart tot 
stilstand is gekomen, moet getraind personeel 
onmiddellijk overgaan tot reanimatie.

Contact met de huid: Cryogene gassen kunnen 
cryogene verbandingen en verwondingen veroorza-
ken. Behandel verbrande of bevroren huid door het 
beïnvloede deel te spoelen of onder te dompelen in 
lauw water voor minimaal 15 minuten. Wrijf niet over 
het beïnvloede  deel. Verwijder de kleding niet 
wanneer deze vastgeplakt zit door de bevriezing. 
Wanneer het gevoel terugkeert in de bevroren huid 
houdt deze dan warm, droog en schoon. Als er 
blaren komen moeten deze afgedekt worden met een 
steriel verband (of iets vergelijkbaars). Behandel 
verder als gewone brandwonden en zoek direct 
professionele hulp.

Contact met de ogen: Wanneer de ogen in contact 
gekomen zijn met het cryogene gas de lenzen 
verwijderen als deze aanwezig zijn en dit gemakkelijk 
kan, hou de oogleden open en spoel de beïnvloede 
ogen rustig met lauw water voor minimaal 15 minu-
ten. Zoek direct professionele hulp.

Inslikken: Dit product is zeer onwaarschijnlijk om in 
te slikken aangezien het om een gas en/of een 
cryogeen gas gaat. Mocht er toch cryogeen gas 
ingeslikt worden, geef dan in geen geval over, laat 
wel boeren wanneer nodig en mogelijk. Spoel de 
mond met koud water en laat één of twee glazen 
water of melk drinken.

Belangrijkste acute symptomen en effecten: In hoge 
concentraties kan verstikking voorkomen. De 
 symptomen kunnen onder andere zijn het verlies van 
het bewustzijn, het slachtoffer is zich mogelijk niet 
bewust van het verstikken. In lage concentraties LNG 
kan duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid voor-
komen. 

 OPGELET
Veel materialen worden na blootstelling aan 
gekoelde/cryogene vloeistoffen bros, waardoor ze 
plots kunnen bezwijken.

In geval van twijfel 112 bellen vanaf een veilige 
locatie. Daarna contact opnemen met de beheerder. 
De contactgegevens staan op het noodplan op locatie.
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6.  Autorisatie en controle

Na voltooiing van de instructie en het tekenen van 
een verklaringsbrief, ontvangt de chauffeur een 
autorisatie voor het tanken van LNG. Deze autorisatie 
is 1 (één) jaar geldig na uitgiftedatum en kan nadien 
elk jaar verlengd worden door het voltooien van een 
online instructie. In deze jaarlijkse herhaling komen 
onder andere nieuwe technieken, nieuwe locaties en 
andere belangrijke aspecten aan bod.

6.1 Controle

De beheerder van elk tankstation zal regelmatig en 
steekproefsgewijs controles uitvoeren op het volgen 
van de procedures, zoals voorgeschreven in de 
instructie, bijvoorbeeld op locatie of door middel van 
CCTV-beelden. Mocht er op basis van deze controle-
beelden een overtreding of nalatigheid geconstateerd 
worden, zal de beheerder een officiële waarschuwing 
naar de werkgever uitsturen.

Bij de derde waarschuwing voor dezelfde chauffeur 
binnen een jaar, zullen de aangesloten partijen de 
autorisatie tot het tanken van LNG intrekken. Bij een 
ernstige overtreding of nalatigheid, zal de beheerder 
direct het recht tot het tanken van LNG intrekken. 
Onder een ernstige overtreding wordt onder andere, 
maar niet uitsluitend, verstaan:
• Het delen van de tankpas met derden, met name 

ongetrainde chauffeurs.
• Het moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of 

de omgeving.
• Het moedwillig niet opvolgen van instructies.
• Roken of gebruik van open vuur op het station.
• De vrachtwagen met aangekoppelde slang 

verplaatsen.
• Het overbruggen van de dodemansknop.
• Het verwijderen van afzettingen op het station.

Het intrekken van de autorisatie op de tankpas heeft 
tot gevolg dat de chauffeur de instructies opnieuw 
moet doorlopen. Daarnaast kan de beheerder ertoe 
besluiten om, afhankelijk van de zwaarte van de 
overtreding, een of meerdere van de volgende 
straffen toe te passen:
• Een schadevergoeding, ter hoogte van minimaal 

de volledige kosten van de instructies en de 
eventueel door de nalatigheid geleden schade.

• Een tijdelijke schorsing van het recht tot het 
tanken van LNG.

7.  Uw wagen

Met het afleveren van uw wagen heeft u instructies 
ontvangen. Met betrekking tot de LNG installatie aan 
uw truck is het van belang dat u bij calamiteiten de 
hulpdiensten kunt vertellen waar de belangrijke 
componenten zich bevinden, zoals afsluiters en 
veiligheidskleppen.

Op de brandstoftank is een veiligheidsklep gemon-
teerd die vanzelf opent bij een te hoge druk. De druk 
in de tank kan tijdens een langere periode van 
stilstand langzaam oplopen. Bij dagelijks gebruik 
blijft de druk voldoende laag. Mocht de druk toch 
sneller oplopen, dan dient u dit bij de leverancier te 
melden.


