
 

 
 

 Informatie Helium ballonnen 
 
 

Ballonnenwedstrijd: 

 
Vliegen ballonnen die gevuld zijn met helium? 
Helium gevulde ballonnen van 30 tot 35cm diameter vliegen 10 tot 20 uur. 
Kleinere ballonnen vliegen minder lang en grote ballonnen van bv 90cm diameter vliegen enkele dagen. 
 
Kan ik de vliegtijd van ballonnen verlengen? 
Ja. Met de vloeibare silicone "Hi-Float". Dit produkt maakt in de ballon een dun laagje aan dat de 
poreuze latex-gaatjes opvuld. 
Hierdoor wordt het helium langer vastgehouden in de ballon 
 
Wat is de stijgkracht van helium ? 
De stijgkracht van helium is ongeveer 0.95 gram per 1 Liter helium. 
Een ballon van 30cm diameter met een inhoud van 14 Liter heeft dus een stijgkracht van 13gram min 
het gewicht van de ballon, en het koordje en evt kaartje. 
 
Zijn Ballonnen biologisch afbreekbaar ? 
Latexballonnen zijn gemaakt uit 100% purer latex en daardoor volledig biologisch afbreekbaar. 
 
Kunnen helium ballonnen op gaan in vrieskoud? 
Ja, geen probleem. Het enige is dat als u de ballonnen binnen vult en u loopt naar buiten, dat de 
ballonnen dan iets krimpen. Dit is een normaal verschijnsel en heeft alles te maken met het 
temperatuurverschil. 
 
 
 

Ballondecoraties: 
 
Zweven ballonnen die gevuld zijn met helium? 
Helium gevulde ballonnen van 30 tot 35cm diameter blijven maximaal 8 tot 10 uren goed van kracht. 
Kleinere ballonnen zweven minder lang en grote ballonnen van bv 90cm diameter zweven enkele 
dagen. Metallic ballonnen blijven langer mooi. 
 
Kan ik de zweeftijd van ballonnen verlengen? 
Ja. Met de vloeibare silicone "Hi-Float". Dit produkt maakt in de ballon een dun laagje aan dat de 
poreuze latex-gaatjes opvuld. Hierdoor wordt het helium langer vastgehouden in de ballon 
 
Zijn Ballonnen biologisch afbreekbaar ? 
Ja.  latexballonnen zijn gemaakt uit 100% purer latex en daardoor volledig biologisch afbreekbaar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Algemeen informatie helium 
 
Hoe veel helium gaat er in een ballon ? 
De inhoud formule van een bolvormig object is 1.34 x PI (3.14) x r ³ 
Dit wil zeggen dat als we ervan uit gaan dat een ballon een bol is; 
En we de straal (r = de helft van de diameter) meteen in decimeter zetten; 
de uitkomst de inhoud is in Liters. 
Dus een ballon van 30cm diameter: Straal (r) = 1,5 decimeter 
1.34 x 3.14 x 1.5 x 1.5 x 1.5 = 14,2 Liter 
 
Hoe veel helium zit er in een heliumfles? 
Heliumflessen staan onder druk. Het helium is in de flessen 150 of 200 keer samengeperst. 
In een heliumfles van 45Liter met een druk van 200 bar zit dus 45x200 = 9000 liter helium 
 
Kan de heliumtank buiten opgeborgen worden voor gebruik? Ook als het vriest? 
De Helium zal niet bevriezen maar de tank zal is wel onderhevig aan roest als deze in de regen staat. 
 
Hoe lang duurt het om ballonnen met helium op te blazen? 
Met een heliumfles blaast U ongeveer 200 ballonnen per uur op met helium (met 2 personen) 

 


