
 Linden turvallisuuskoulutukset

Tuotenumero 046011 (kesto 4 tuntia)
Kurssi antaa osallistujalle perustiedot kaasujen olomuodoista, ominaisuuksista ja turvallisesta käsittelystä. 
Kurssilla käydään läpi myös kaasupullojen käsittely, varastointi ja kuljetus sekä värimerkinnät.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka käsittelevät teollisia kaasuja tai jotka joutuvat tekemisiin teollisten 
kaasujen kanssa.

Tuotenumero 046017 (kesto 1 päivä)
Kurssi antaa osallistujalle perustiedot kaasujen olomuodoista, ominaisuuksista ja käsittelystä. Kurssilla 
käydään läpi kaasupullojen käsittely, varastointi ja kuljetus sekä värimerkinnät. Käsiteltäviä asioita ovat myös 
kaasuhitsaus- ja leikkausvarusteet ja niiden kuntotarkastus. Kurssin käyneet tietävät yleisimmät takaiskun, 
takatulen ja letkuräjähdyksen syyt ja osaavat seurata kaasuhitsaus- ja leikkausvarusteiden kuntoa omatoimi-
sesti.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka käsittelevät teollisia kaasuja hitsauksessa ja leikkauksessa.

Tuotenumero 046020 (kesto 1 päivä)
Kurssi antaa osallistujalle perustiedot kaasujen olomuodoista, ominaisuuksista ja käsittelystä. Kurssilla 
käydään läpi kaasupullojen käsittely, varastointi ja kuljetus sekä värimerkinnät. Nesteytetyistä kaasuista 
käsitellään niiden valmistus, ominaisuudet ja niiden asettamat vaatimukset varusteille sekä turvallisuus 
nesteytettyjen kaasujen käsittelyssä, esim. laboratorioissa.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka käsittelevät teollisia kaasuja tai joutuvat tekemisiin teollisten kaasujen 
kanssa, ja henkilöille, jotka käsittelevät nesteytettyjä kaasuja tai joutuvat tekemisiin nesteytettyjen kaasujen 
kanssa.
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Vakiokurssien sisältö.
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Lisätiedot

 Tuotenumero 046027 (kesto 1 päivä)
Kurssin tavoitteena on perehdyttää käytönvalvojat ja käyttäjät painelaite- ja kemikaalisäädöksiin sekä 
kaasujen ominaisuuksiin ja turvalliseen käsittelyyn. Kurssiin sisältyy pätevyyden arviointi.
Kurssi on tarkoitettu nesteytettyjä teollisuuskaasuja käyttävien yritysten kaasuja sisältävien painelaitteiden 
käytönvalvojiksi ja käyttäjiksi nimettyjen henkilöiden koulutukseen.

Tuotenumero 046030 (kesto 1 päivä)
Kurssin tavoitteena on antaa käytännön tiedot ja taidot kaasunjakelujärjestelmien käyttöön ja kunnossa- 
pitoon. Kurssi antaa osallistujalle perustiedot kaasujen olomuodoista, ominaisuuksista ja käsittelystä. 
Kurssi on tarkoitettu pullokaasuvarastojen ja kaasunjakelujärjestelmien vastuuhenkilöille ja käyttäjille.

Tuotenumero 046034 (kesto 1 päivä)
Kurssi antaa osallistujalle perustiedot kaasujen olomuodoista, ominaisuuksista ja käsittelystä. Kurssilla 
käydään läpi kaasupullojen käsittely, varastointi ja kuljetus sekä värimerkinnät. Erikoiskaasuista käydään 
lisäksi läpi mm. sekoitus- ja analyysitarkkuudet, säilyvyys ja erikoiskaasulaitteet.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka joutuvat tekemisiin erikoiskaasujen kanssa.

Tarkemmat tiedot kursseista löydät www-sivuiltamme osoitteesta www.linde-gas.fi/koulutus. Yrityskursseja 
järjestämme myös asiakkaan tiloissa. Tarvittaessa järjestämme myös asiakaskohtaisesti räätälöityjä 
erikoiskursseja. Lisätietoja saat Lindeltä koulutus.fi@linde.com
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