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Mærkning og trykprøvning af trykflasker til dykning.
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Emne: Spørgsmål om mærkning af trykflasker.
 

Jeg har fået nogle spørgsmål omkring mærkning og trykprøvning af trykflasker til dykning 

fra en klub i Nordjylland.

Jeg vil høre om i kan svare på spørgsmålene?

 

Vi har tidligere brugt, at få vores flasker trykprøvet i Norge, da de gør det ”over en nat”, 

mens vi er på dykkerferie.

Og kn flaskerne overholde den danske standard, når de f.eks. er trykprøvet i Norge, men 

også bruges i DK?

Såfremt prøvningsstedet er akkrediteret som et type C – Inspektionsorgan i.h.t EN ISO 

17020, kan de afprøvede flasker anvendes i DK.

 

Vi mener faktisk at kunne se, at der er rigtig mange flakser, som ikke har kongekrone eller 

CE mærkning, men som først skal trykprøves om nogle år, må de bruges indtil de skal 

trykprøves?

Flaskerne i DK har gennem tiden været mærket med Force-Dantest ¨kongekrone¨, og CE 

mærkning i.h.t PED direktivet.

Arbejdstilsynet er ikke bekendt med andre mærkninger.

 

Vi har også nogle flasker, hvor CE mærket er et klistermærke, hvad gør man , når det 

falder af? 

Vi har faktisk en helt ny flasker (fra 2008), som er blevet kasseret p.g.a. manglende 

mærkning. 

Vi har så kontaktet sælgeren, som siger, at den er fra Faber, og deres flasker er CE-

godkendte. 

Vi afleverer så flasken til trykprøvning et andet sted, og så går den igennem. Det nye sted 

må have kontaktet Faber, ellers kan dette da ikke lade sig gøre

Hvis flaskerne fremstillingskontrol-mærke ikke kan identificeres kan flasken ikke få 

foretaget en periodisk prøvning.

Hvis mærkningen mangler skal fabrikanten af flasken eller en EU importør verificere at 

flasken er fremstillingskontrolleret i.h.t gældende krav i DK/EU.

 

Det var mange gode spørgsmål afledt af, at der er kommet nye folk ved 

Beredskabscentret i Thisted.
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Med venlig hilsen/Kind regards

 

Dansk Sportsdykker Forbund
Sikkerhed , Teknisk Udvalg

Ken Bordig
Jyllingevej 160
2610 Rødovre

Arbejdstilsynets bemærkninger er skrevet med rød skrift.

Venlig hilsen

Jørgen Havbro Nielsen
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