
Veiligheidswenken.
Bij het werken met vloeibare stikstof. 

Weet wat u moet doen 
Lees onze publicaties over de gevaren  
van vloeibare stikstof, evenals  
de gebruiksaanwijzing van uw apparatuur.  

Extreme koude 
Vloeibare stikstof is extreem koud en  

kan in contact met de huid  
derdegraads brandwonden veroorzaken. 

Verstandig verplaatsen 
Verplaats een vat altijd rechtop.  

Zet het vast tijdens transport 
en volg daarbij de regels opgesteld door de RDW. 

Onvoorziene omstandigheden  
Als er veel stikstof vrijkomt, verlaat dan de ruimte:  

gasdetectie is onontbeerlijk voor 
een tijdige waarschuwing. 

Oogbescherming/schoenen/juiste kleding 
Draag een beschermende bril, veiligheidsbril of gelaatsscherm en  

dichte schoenen met profielzolen. Bedenk dat rubberlaarzen 
niet bestand zijn tegen de extreme koude! 

Draag droge kleding van natuurlijke materialen,  
die niet te nauw sluiten. Gebruik eventueel een cryoschort. 

Bescherming handen 
Draag bij het werken met vloeibare stikstof waterdichte 
cryohandschoenen. Dompel deze nooit onder in de vloeistof. 

Spatten bij het vullen 
Bij het vullen van vloeibare stikstof in een warm vat 
kan de vloeistof omhoog spatten. Gebruik bij het vullen  
altijd een faseseparator en houd voldoende afstand. 

Ventilatie 
Ventileer altijd de ruimte waarin vloeibare stikstof is  
opgeslagen of wordt gebruikt. Let op de regelgeving  
arbeidsomstandigheden en zorg voor gasdetectie. 
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Safety hints.
For the use of liquid nitrogen.

Know what to do
Read and understand our publications 
about the dangers of liquid nitrogen. 
Study the manual of your equipment. 

Extreme cold
Liquid nitrogen is extremely cold and  

can cause third-degree burns in contact  
with the skin.

Handle vessel smartly
Move a vessel always upright.  

Secure it during transport and follow  
the rules established by the RDW.

Unforeseen circumstances
If there is too much nitrogen released, 

leave the space immediately: 
gas detection is essential for early warning.

Eye protection/shoes/proper clothing
Wear protective glasses, goggles or a face shield and also closed  

shoes with grip soles. Be aware that rubber boots will not  
withstand the extreme cold! Wear dry clothing of natural materials,  

which are not too tight. Otherwise, use a cryo apron.

Hand protection
When handling liquid nitrogen wear waterproof  
cryo gloves. Do not submerge these into the liquid.

Splashes during filling
During the filling of cold fluid in a hot vessel, the fluid 
may splash up. Always use a phase separator  
when filling and keep sufficient distance.

Ventilation
Always ventilate the room in which nitrogen is stored 
or used. Read and use the regulations for 
working conditions and take care of gas detection.


