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Kooldioxide voor de voeding- en drankenindustrie 
 
CO2 wordt in de volksmond ook vaak koolzuur genoemd. Toch is kool-
dioxide pas koolzuur zodra het zich met water heeft gemengd. De food 
grade CO2 van Linde Gas Cryoservices leent zich uitstekend voor dit  
proces en wordt dan ook veel toegepast in de grote bekende fastfood-
ketens. Hierbij wordt frisdranksiroop gemengd met koolzuurhoudend 
water tijdens het tappen met behulp van een postmix.   
 
Op diverse locaties in Europa zuivert Linde kooldioxide tot de kwaliteit 
die vereist is in de voedingsmiddelenindustrie. Voor de voedings- en 
drankenindustrie kan ook alleen food grade CO2 toegepast worden, 
geborgd volgens een HACCP gecertificeerd beheerssysteem. 

CarboCool leverservice 
 
CarboCool is een leveringsconcept waarbij Linde Gas Cryoservices CO2 
in vloeibare vorm levert. Het is een moderne en bewezen methode van 
opslag en distributie van kooldioxide. Met een compacte bus zijn ook 
de moeilijk bereikbare plekken in bijvoorbeeld hartje centrum goed 
toegankelijk.  
 
De CO2 blijft bewaard in een dubbelwandige, roestvast stalen tank, 
beschikbaar in verschillende maten. De CO2 in de tank wordt onder druk 
bewaard, waardoor het gas in vloeibare vorm blijft. Via een vulbox in de 
wand en vulleiding naar de tank gaat het vullen veilig en efficiënt. Onze 
bussen zijn uitgerust met een elektronische weegschaal die de netto 
geleverde hoeveelheid nauwkeuring bepaalt. 

CarboCool.  
Onze leverservice voor kooldioxide.

 
 
Daar waar de CO2 nog vloeibaar is in de tank, wordt CO2 in de proces-
sen in gasvormige toestand gebruikt. De afnamepunten worden met 
gasdichte leidingen of slangen aangesloten op de tank. 
 
Via de CarboCool service wordt de levering in kilo‘s uitgedrukt.  
Belangrijk om te weten is dat 1 kg CO2 gelijk staat aan 540 gasliter 
CO2*. Linde Gas Cryoservices bepaalt de juiste leverfrequentie op basis 
van het verbruik, waardoor u nooit zonder komt te zitten!

* Zie de online Gas Calculator van Linde Gas om uit te rekenen hoeveel gas u ter 
beschikking heeft.  
 

2 CarboCool. CO2 in minibulk.



Veilig en economisch 

Een CarboCool installatie zorgt ervoor dat u geen cilinders hoeft te  
verwisselen. Dit bespaart tijd, moeite, zorgt ervoor dat uw proces niet 
onderbroken hoeft te worden én is veilig voor uw personeel. 
 
Een investering is niet noodzakelijk, want de tank huurt u van Linde. In 
tegenstelling tot bij cilinders heeft u geen restgas, waardoor het totale 
verbruik tot 25% gereduceerd wordt. Levering van CO2 via de CarboCool 
service is al besparend bij een jaarverbruik van zo‘n 500 kg. Daarnaast 
bespaart u op indirecte kosten, zoals arbeidsuren die noodzakelijk zijn 
voor het bestellen, verplaatsen en aansluiten van cilinders. 

Omdat bij Linde Gas Cryoservices veiligheid prioriteit nummer 1 heeft, 
wordt altijd CO2 gasdetectie geplaatst in de ruimte waar de tank staat.
Met deze  gasdetectie voldoet u aan de nationale- en internationale 
richtlijnen op het gebied van cryogene gasopslag. De sensor meet het 
CO2-gehalte in de ruimte en waarschuwt uw medewerkes bij overschrij-
ding van de alarmwaarden.  

Waarom Linde uw partner is!

Linde Gas Cryoservices heeft ruim 15 jaar ervaring met de levering van 
CO2  in de voedings- en drankenindustrie in de Benelux. Zo zijn wij in-
middels trouwe partner van een aantal bekende fastfoodketens.  
 
Linde maakt gebruik van een uitgebreid logistiek netwerk en een eigen 
technische dienst. Wij hebben een 24/7 storingsdienst die optreedt in 
geval van calamiteiten, zoals een defect aan uw tank of CO2-detectie. 

Een eigen afdeling voor veiligheid en kwaliteit maakt dat u verzekerd 
bent van een veilige opstelling en hoge kwaliteit van uw product!

Het concept in het kort

•  Levering op locatie met compacte bus 
•  Levering in een vaste frequentie 
•  Altijd CO2 voorradig 
•  Tank in huur of bruikleen 
•  Facturatie achteraf per kilogram 
•  Geen handelingen met cilinders zoals tillen en aansluiten 
•  Economisch voordelig 
•  Veilig voor uw medewerkers 
•  Geen investeringskosten 
•  Stationaire gasdetectie inbegrepen 
•  24/7 storingsdienst. 
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Waarom food grade gassen? 
 
Food grade of “voedselveilige gassen” zijn gassen die worden gebruikt 
bij de verwerking van voedingsmiddelen, of als toevoeging, om ervoor 
te zorgen dat wordt voldaan aan normen rondom de kwaliteit van  
voedingsmiddelen. Overigens beschikt Linde vanzelfsprekend over een 
specifiek ingericht cilinderpark voor food grade gassen. Dit is belangrijk 
waar het gaat om voedselveiligheid. Onze voorgemengde (FOODMIX®) 
en enkelvoudige (food grade) gassen worden volgens een HACCP- 
beheerssysteem geproduceerd, opgeslagen, gedistribueerd en geleverd. 
Ter voorkoming van het contaminatierisico zijn onze bestelbussen voor 
levering in de voedingsmiddelen voorzien van restdrukafsluiters mét 
een terugslagbeveiliging. Hierdoor treedt er geen vervuiling op en kun-
nen wij garanderen dat het product aan de juiste zuiverheden voldoet. 

Conform regelgeving voedselveiligheid 

Onze food grade gassen voldoen aan de regelgeving voor voedsel-
veiligheid, zoals de Europese richtlijn EU 231/2012 met betrekking tot 
de zuiverheideisen voor levensmiddelenadditieven en de Amerikaanse 
FDA-richtlijnen. HACCP: gevaren analyseren om in de hele keten te 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

HACCP 

Hazard Analysis and Critical Control Points (gevarenanalyse en  
kritische controlepunten) is een systematische benadering, met als doel 
het identificeren en voorkomen van risico’s voor de voedselveiligheid. 
Deze systematiek omvat zeven principes, die het kader vormen voor het 
identificeren en elimineren van potentiële gevaren tijdens alle fases 
van de productie, bereiding en distributie van voedingsmiddelen. Linde 
heeft, in overeenstemming met de Europese eisen, HACCP-programma’s 
geïmplementeerd voor de bedrijfshandelingen en de infrastructuur en 
herziet deze programma’s regelmatig, zoals voorzien door diezelfde  

eisen. Analyses worden uitgevoerd in samenwerking met specialisten en 
getrainde technici uit de betreffende vakgebieden. Onze HACCP- 
strategie wordt ten minste een keer per jaar, tijdens de voedsel- en 
drankenevaluatie die Linde jaarlijks houdt, opnieuw beoordeeld en her-
zien.  

Certificering van onze processen voor extra gemoedsrust 

ISO 9001- en FSSC 22000-certificeringen  
Linde is gecertificeerd volgens ISO 9001. De normen van de ISO 9000-
serie voorzien in een verzameling maatstaven voor organisaties die 
zich inzetten voor het implementeren van kwaliteitsbeheerssystemen. 
Daarnaast eveneens volgens FSSC 22000, een internationale norm die 
de vereisten voor voedselveiligheidsbeheer omschrijft op basis van de 
volgende elementen:

1.  Implementatie van programma’s van basisvoorwaarden (prerequisite  
     programs, PRP) 
2.  HACCP-principes (Hazard Analysis and Critical Control Points,     
     gevarenanalyse en kritische controlepunten) 
3.  Interactieve communicatie, zowel intern als extern 
4.  Systeembeheer.

Onze specialisten

Ons team van specialisten staat klaar om u te adviseren bij de opstart 
van onze CarboCool service. Samen met u wordt er gekeken naar het 
jaarvolume, waarna de juiste tankgrootte wordt bepaald, de plaats van 
de tank en frequentie van levering. 

Klantenservice en bestellen

Ons klantenserviceteam staat steeds voor u klaar wanneer u uw gas wilt 
bestellen of vragen hebt over een bestelling, een huurovereenkomst, 
een factuur of uw lopende rekeningen. 
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Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue innovatie voor uw organisatie een belangrijke 
factor. Daar heeft u betrouwbare partners bij nodig. Dat geldt ook voor uw gassenleverancier. Met Linde Gas Benelux 
heeft u een partner die niet alleen voor u klaar staat, maar die ook met u meedenkt. Wij bieden oplossingen voor gas-
toepassingen in vrijwel alle marktsectoren.  

Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare partner in zaken. Een efficiënte, innovatieve en succesvolle dienst- 
verlener in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. Waarbij úw organisatie en bedrijfs-
processen centraal staan. Door onze technologische kennis en ontwikkelingen van onze internationale R&D-afdeling 
lopen wij wereldwijd steeds voorop met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door ondernemer-
schap werken wij aan innovatie en oplossingen; ook voor uw organisatie. Het motto van Linde luidt: Making our world 
more productive. 

Voorsprong door innovatie

Linde Gas Cryoservices
Koningskampen 5a, 5321 JK Hedel, Nederland
Tel +31 (0)40 282 58 58  
 
Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen
Tel. +32 (0)70 2 338 26

info.lgc.nl@linde.com, www.linde-cryo.nl 63
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