
BRUGTE BLY AKKUMULATORER

HÅNDTERING OG OPBEVARING
Denne instruktion er udarbejdet for at give personer, som håndterer brugte
bly akkumulatorer, viden om omgang  med disse produkter.

BRUGTE AKKUMULATORER består af:
Bly (Pb), akkumulatorsyre 0-30% H2SO4, polypropylene (PP).

FAREIDENTIFIKATION:
Akkumulatorsyre virker stærkt ætsende.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:
Tilskadekomne skylles omgående på de ætsende steder med rige-
ligt vand. Ved sprøjt eller stænk af akkumulatorsyre i øjnene sky-
les med vand i mindst 15 min., og der søges læge. 

FORHOLDSREGLER:
Under arbejde med brugte bly akkumulatorer anvendes beskyttel-
ses handsker og briller/ansigtsskærm. Ved spild af akkumulatorsyre
op suges væsken i jord eller sand og der spules med rigelige mæng-
der vand.

Det kan være på en aftalt og godkendt
plads i værkstedet, hvor de brugte akkumu-
latorer anbringes, indtil de skal transporte-
res til en opsamlings-/genbrugsplads, eller
afhentes af en indsamler. 

Der er også mulighed for at anbringe de
brugte akkumulatorer på paller. Hvis pallen
skal bruges under transport, skal det sikres,
at de brugte bly akkumulatorer ikke kan
lække, glide, vælte eller blive beskadiget.
Der må ikke være farlige rester af syre eller
baser på ydersiden af de brugte akkumula-
torer, og de skal være sikret mod kortslut-
ning ved stabling. Beskadigede akkumula-
torer, hvorfra syren ikke lækker, skal trans-
porteres i akkumulatorkasser*) 

Den sikreste løsning til opbevaring og
transport er brugen af akkumulatorkasser*.
Disse kasser skal anbringes, så der ikke kan
trænge vand ind i dem, f.eks. ved anven-

delse af låg udendørs eller anbragt under
tag. Stedet skal være godkendt til formålet.
Da akkumulatorkassen skal bruges under
transport, skal det sikres, at de brugte akku-
mulatorer ikke kan lække, glide, vælte el-
ler blive beskadiget. Der må ikke være
farlige rester af syre eller baser på ydersiden
af de brugte akkumulatorer, og de skal være
sikret mod kortslutning ved stabling. 
Beskadigede akkumulatorer, hvorfra syren
ikke lækker, skal stables i akkumulator-
kasser, så de kommer sikkert frem til smelte-
værket, hvor de brugte bly akkumulatorer
genbruges.
Når de brugte akkumulatorer stables, skal
polerne være opad og hvert lag fyldes helt,
før der startes på næste lag. Akkumulator-
kassen må kun bruges til transport, når
hvert lag er fyldt helt, og alle brugte akku-
mulatorer står med polerne opad. Akkumu-
latorkassen må ikke fyldes højere end sider-
ne er. 

HÅNDTERING OG OPBEVARING:
Brugte bly akkumulatorer, der indeholder akkumulatorsyre, skal transporteres/
bæres med toppen opad. Anvend de bærestropper eller håndtag som findes på de
brugte akkumulatorer. Anbring de brugte akkumulatorer på de steder, som er ud-
peget til opbevaring af disse på den enkelte virksomhed. 

INSTRUKTION

OM HÅNDTERING

OG OPBEVARING

Denne instruktion er udarbejdet af ReturBat® til brug for alle der indsamler, opbevarer og transporte-
rer brugte bly akkumulatorer. 

Vi kan henvise til hjemmesiden www.returbat.dk for supplerende oplysninger.

Der findes også en instruktion specielt om transport.

”Brugte bly akkumu-
latorer” er bly akku-
mulatorer, som efter
deres normale brug
transporteres for at

blive genbrugt.

Produkter med dette
mærke skal indsamles 

til genbrug.
Pb = bly

*) Akkumulatorkasser
er af rustfrit stål eller
massiv plast med en

kapacitet på op 
til 1 m3

    


