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 Speciale gassen voor commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Oplossingen met speciale gassen van HiQ® 

Precisie telt... bij alles wat wij doen.

Zuivere draaggassen en instrumentgassen 
HiQ® speciale gassen en equipment spelen een belangrijke rol op veel 
onderzoeksterreinen en bij onderzoek en ontwikkelingen bij commerciële 
laboratoria, universiteiten en researchinstituten. De toepassingen variëren 
van gebruik als grondstof in chemische syntheses tot katalysator in 
chemische reacties. Zuivere instrumentgassen, zoals synthetische lucht, 
helium, waterstof of stikstof worden gebruikt als nulgas of als purgegas bij 
analytische instrumenten. De zuivere HiQ®-gassen worden tevens toegepast 
in bijvoorbeeld chromatografie, ICP-analyse en bij atomaire absorptie-
spectrometrie (AAS).

Kalibratie– en procesgasmengsels 
De samenstelling van gasmengsels is voor veel toepassingen uniek.  
Voor tal van analyseapparaten wordt een brede reeks kalibratiegasmengels, 
van binair tot multicomponent, gebruikt om een juiste kalibratie en werking 
te waarborgen.

Elk recept voor een gasmengsel wordt door een technisch expert van Linde 
Gas samengesteld volgens strenge kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen. 
Hierdoor ontvangt u voor elk specifiek doel het juiste gasproduct.
Op het vlak van milieubewaking eisen veel lokale overheden dat 
kalibratiegassen voor analyseapparatuur en sensoren herleidbaar zijn 
naar nationale of internationale standaarden. Dit om een nauwkeurige en 
juiste bepaling van de concentraties aan verontreinigende componenten 
mogelijk te maken, en daarmee vast te kunnen stellen of er sprake is 
van overschrijding van een limietwaarde. Linde Gas biedt een scala aan 
herleidbare kalibratiestandaarden die geproduceerd zijn volgens ISO 17025 
en ISO Guide 34.

Edelgassen, isotopen, koolwaterstoffen en chemische gassen 
HiQ® biedt edelgassen van de hoogste zuiverheid, zoals neon, krypton en 
xenon, geleverd in tal van cilinderverpakkingen en hoeveelheden. Ook 
deuterium en isotopen van veel andere gassen zijn op bestelling leverbaar. 
Om in elke behoefte te voorzien zijn koolwaterstoffen voor onderzoek,

zoals ethaan, methaan en andere gassen verkrijgbaar in talrijke 
zuiverheidsgradaties en verpakkingen. 
Ook kunt u bij ons terecht voor chemische gassen als koolmonoxide, 
chloorwaterstof, ammoniak en zwaveldioxide in elke gewenste 
hoeveelheid: van kleine cilinders tot grote bulkcontainers of trailers.

Eisen aan draagbare oplossingen 
Analyse- en controleactiviteiten beperken zich niet tot het laboratorium 
zelf. Testen op een andere locatie, of ergens buiten op een terrein, kunnen 
deel uitmaken van uw dagelijkse werkzaamheden. U heeft dan een 
cilinderverpakking voor speciale gassen nodig die net zo mobiel is als ú 
nodig hebt. Linde Gas heeft daarvoor een unieke oplossing ontwikkeld: 
ECOCYL®, de draagbare oplossing voor speciale gassen. De ECOCYL® is 
een kleine, hervulbare cilinder met een volledig geïntegreerde afsluiter, 
reduceerventiel en flowmeter in de cilinderkap. Het resultaat is een 
gebruiksvriendelijk systeem, dat klaar is om direct ingezet te worden.  
Als gebruiker hoeft u slechts de afsluiter te openen en deze op uw systeem 
aan te sluiten. En omdat de ECOCYL® hervulbaar is, hoeft u zich geen zorgen 
te maken over het afvoeren van de cilinder.

Bij uw dagelijkse onderzoeks- en laboratoriumresultaten hebt u al met zoveel variabelen te maken, dat de kwaliteit  

van uw instrumentgassen absoluut buiten kijf moet staan. Daarom vindt u bij Linde Speciale Gassen producten onder  

het HiQ®-label. Dit label staat voor het beste op het gebied van zuivere gassen, proces- en kalibratiegasmengsels, 

alsmede gasregelapparatuur en diensten van de hoogste kwaliteit voor optimale resultaten. Geleverd in een vorm en 

frequentie die is afgestemd op elke toepassing. In een bijzonder complexe en gespecialiseerde bedrijfssector is onze  

visie een simpele: wij bieden exact wat onze klanten nodig hebben, op het juiste moment en op de gewenste wijze.

HiQ®, ECOCYL®, SPECTRA-SEAL® BASELINE® and REDLINE® are registered trademarks of The Linde Group



Groen licht voor uw succes 

Precisie telt... binnen de meeste industrieën en markten. 
Linde Gas werkt samen met tal van toonaangevende 
ondernemingen, fabrikanten, onderzoeksorganisaties, 
overheidsinstanties en kleine nichespecialisten, en  
biedt daarom een complete reeks speciale gassen voor 
de meest uiteenlopende toepassingen. Onderzoeks-  
en testlaboratoria verlangen een uitgebreid assortiment 
aan standaard en klantspecifieke gasproducten, zowel 
zuivere gassen als gasmengsels. Linde beschikt over  
de kennis en ervaring om aan deze wensen tegemoet  
te komen: 

-  Een uitgebreide database voor gasmengsels met ruim 25.000 individuele 
samenstellingen, waarbij elke week nieuwe producten worden ontwikkeld 
en toegevoegd;

-  Geaccrediteerde faciliteiten voor speciale gassen die voldoen aan 
de eisen van ISO 17025 en aan ISO Guide 34, voor de productie van 
referentiematerialen; 

-  Het HiQ® 60 Extended Shelf Life-programma voor zuivere gassen en 
gasmengsels. Een product met een stabiele samenstelling gedurende  
60 maanden vanaf de productiedatum; 

-  SPECTRA SEAL® maakt mengsels met reactieve componenten mogelijk  
met een stabiliteitsperiode van 60 maanden, die veelal ingezet worden  
bij emissie- en immissiemetingen in het lage ppm-gebied. 



Speciale gassen voor commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen en universiteiten 

Meer dan alleen gaslevering? Geniet van de 
voordelen van de services van Linde Gas.

Het verschil tussen gassen en HiQ® speciale gassen zit hem niet alleen in de kwaliteit. Wij willen vooral ook het  

omgaan met gassen zo gemakkelijk en veilig mogelijk voor u maken. Daarom bieden wij een keur aan services om  

u te helpen bij het vergroten van de veiligheid en het verbeteren van de efficiency.

Product Stewardship
Alle producerende industrieën worden geconfronteerd met steeds hogere 
verwachtingen aan het voortdurend verbeteren van de veiligheids- en 
milieuprestaties van hun product. Het Product Stewardship-concept 
van Linde zorgt ervoor dat al onze producten ruimschoots aan deze 
verwachtingen tegemoetkomen, en voldoen aan alle nationale en 
internationale wettelijke eisen.
Product Stewardship is een holistische benadering van product-
verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het om het vaststellen en evalueren 
van de mogelijke gevaren en risico’s van een product tijdens alle fasen 
van de levenscyclus. Van onderzoek en ontwikkeling, productie, opslag, 
transport, verkoop tot recycling of afvalverwerking. Het mogelijke risico 
wordt beoordeeld in relatie tot werknemers, afnemers, buurtbewoners en 
het milieu. Doel is eventuele risico’s vervolgens zoveel mogelijk  
te voorkomen of te verkleinen. 

Veiligheidstrainingen
Of uw gasverbruik nu een groot of klein deel uitmaakt van uw totale 
bedrijfsactiviteiten, kennis van de eigenschappen en mogelijke risico’s 
van de verschillende gassen verhoogt de veiligheid. Linde is al meer dan 
150 jaar actief in de gassensector. Experts van Linde kunnen u bijstaan 
met trainingen op het gebied van gassen en gasveiligheid. Leer van onze 
hoogopgeleide instructeurs hoe u verschillende gecomprimeerde en 
vloeibare gassen op een veilige manier gebruikt, opslaat en hanteert. 
Als u behoefte hebt aan een veiligheidstraining op maat, neem dan  
contact op met uw contactpersoon bij Linde Gas Benelux voor méér 
informatie over de oplossingen die wij u bieden. Vaak ontwikkelen  
wij maatwerk veiligheidstrainingen voor specifieke gastoepassingen.  
Uw specifieke interne faciliteits- of bedrijfsvoorschriften kunnen we  
ook in zo’n training opnemen.

Administratieve efficiency 
Administratieve processen, zoals voorraadbeheer, het bestellen van 
producten of het controleren van leveringen en facturen zijn activiteiten 
die voor u als klant weinig toegevoegde waarde hebben. Ofschoon u deze 
kosten via snelle en gemakkelijke processen wilt terugdringen, vereist 

het een hoge mate van transparantie om te zorgen dat uw kosten onder 
controle blijven. Op het eerste gezicht lijken deze doelen tegenstrijdig.
Dankzij onze ervaring als leverancier van goederen en diensten kunnen 
wij deze schijnbaar tegenstrijdige doelen vertalen in oplossingen die 
uw inkoop- en betalingsprocessen vereenvoudigen. Wij begrijpen 
dat u behoefte hebt aan inzichtelijke processen die gericht zijn op uw 
belangrijkste vereisten. Daarom bieden we maatwerkoplossingen die  
uw processen eenvoudiger en transparanter doen verlopen.

Leveringsbetrouwbaarheid
Voor uw analyses moet u zeker zijn van een constante beschikbaarheid 
van gassen. Tegelijkertijd wilt u zich richten op uw hoofdtaken en zich 
geen zorgen hoeven te maken over de levering van gas. Daarom hebt u 
een partner nodig die voorziet in uw unieke leveringswensen, en u kan 
ondersteunen wanneer u moet inspelen op een onvoorziene vraag. Met 
Linde Gas aan uw zijde kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten.  
Wij doen er alles aan om te zorgen dat ongeplande onderbrekingen voor  
u tot het verleden behoren – zowel wat betreft de levering als de aanvoer  
van gas. Mocht zich iets onverwachts voordoen, dan kunt u op ons rekenen.  
Wij staan tot uw dienst!



Speciale gassen, apparatuur en 
gasdistributiesystemen van HiQ®.

Precisie telt... bij onze gassen, apparatuur en gasdistributiesystemen. Eén van de meest kritische factoren bij het 

gebruik van gas voor analyses en hightech productie is het behoud van de kwaliteit van het gas tussen cilinder 

en instrument of reactor. De uiteindelijke kwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van alle onderdelen van de 

apparatuur en het gasdistributiesysteem tezamen. Het is dan ook van groot belang om uw hele distributiesysteem 

voor speciale gassen zorgvuldig te ontwerpen en te plannen. HiQ® gasdistributiesystemen zijn ontwikkeld voor allerlei 

leveringsomstandigheden aan onderzoeks-, ontwikkelings- en commerciële laboratoria, met behoud van de zuiverheid  

en prestaties van het gas.

REDLINE® reduceerventielen, cilindercentrales en afnamepunten  
zijn ontwikkeld om te voldoen aan de zuiverheideis van 99,9999%. 
REDLINE® is een modern, zorgvuldig ontworpen en fraai programma  
van gasdistributieapparatuur die ontwikkeld is om in te spelen op de  
snel toenemende eisen van vandaag en morgen. 
BASELINE® gasleveringsproducten vormen ons instapmodel voor de 
wereld van speciale gassen equipment. BASELINE® is bedoeld voor een 
gaszuiverheid tot 99,999% en biedt een stabiliteit en operationele  
waarde waaraan andere industriële regelapparatuur niet kan voldoen.
HiQ® cilinderopslag-oplossingen waarborgen de veiligheid van 
gascilinders. U hebt de keuze uit een inpandige opslag voor één enkele 
cilinder tot complete opslagcontainers voor buiten. Voorzien van 
gebruiksklare gasleveringsystemen om te zorgen voor een beschermde 
omgeving voor de opslag en hantering van gascilinders.

HiQ® gasgeneratoren – voor laboratoria waar de opslag of het gebruik van 
gascilinders ongeschikt is. Deze generatoren zijn klein en betrouwbaar, 
en leveren gas op de locatie voor direct gebruik. Bij een stroomstoring 
wordt de gastoevoer automatisch uitgeschakeld. Er zijn variabele 
stroomsnelheden beschikbaar, naar gelang de gewenste zuiverheid  
van het gas. 

Als onderdeel van The Linde Group hebben wij tevens ervaring met 
het plannen en uitvoeren van grote en kleinschalige engineering 
projecten op het gebied van gasinstallatie. Naast onze gasapparatuur en 
gasdistributiesystemen bieden wij ook externe, gebruiksklare gasopslag-  
en leveringssystemen (tanks) om ieder systeem te completeren.

  Speciale gassen voor commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen en universiteiten 
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Linde Gas Benelux B.V. 
Speciale Gassen / HiQ Desk , Kanaalweg 4e, Postbus 67, 6950 AB Dieren 
Tel. 0313 49 04 40, Fax 0313 45 00 69, hiq.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com 

Vooruit komen door innovatie.   

Met haar innovatieve concepten met behulp van gastoepassingen loopt Linde Gas voorop op de wereldmarkt. Als leider op  
technologisch gebied is het onze plicht om de lat voortdurend hoger te leggen. Gedreven door ouderwets ondernemerschap  
werken we voortdurend aan producten van uitstekende kwaliteit en innovatieve processen. Maar Linde Gas biedt méér.  

Voor onze klanten creëren wij toegevoegde waarde, duidelijk zichtbare concurrentievoordelen en méér winstgevendheid.  
Elk concept is specifiek aangepast aan uw eisen; wij bieden zowel standaard als op maat gemaakte oplossingen. Dit geldt  
voor alle industrieën en alle bedrijven, ongeacht hun grootte. 

Als u de concurrentie van morgen bij wilt kunnen houden, heeft u een partner nodig voor wie de hoogste kwaliteit,  
procesoptimalisatie en verbeterde productiviteit dagelijkse kost zijn. Voor ons betekent partnerschap echter niet alleen  
dat we er voor u zijn, maar dat we echt met u sàmenwerken. Dat vormt immers de basis van commercieel succes.  

Linde Gas – ideas become solutions.


