
BRUGTE BLY AKKUMULATORER

TRANSPORT
Denne instruktion er udarbejdet for at give personer, som transporterer brug-
te 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
opsuges væsken i jord eller sand og der spules med rigelige mæng-
der vand.

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

blive genbrugt.
Brugte bly akkumulatorer skal under trans-
port være:
A: sikret således at de ikke kan lække,

glide, vælte eller blive beskadiget

B: uden farlige rester af baser eller sy-
rer på ydersiden

C: sikret mod kortslutning

Brugte bly akkumulatorer kan transporte-
res enten som løse enheder, stablet på pal-
ler eller ssttaabblleett i akkumulatorkasser*. Alle
punkterne A, B og C skal være opfyldt.
Beskadigede akkumulatorer, hvorfra sy-
ren ikke lækker, skal stables i akkumula-
torkasser, så de kommer sikkert frem til
genbrugsværket.

Ved stabling af brugte akkumulatorer skal
hvert lag være helt fyldt, og alle akku-
mulatorer skal stå med polerne opad. Ak-
kumulatorkassen må ikke være fyldt højere
end siderne er. Der må ikke kunne træn-
ge vand ind i akkumulatorkassen. Under
transport skal akkumulatorerne være over-

dækket eller transporteres i lukkede eller 
overdækkede køretøjer eller containere. 
Der må kun være brugte bly akkumulato-rer
på pallerne eller i akkumulatorkasserne. In-
gen sammenblanding med andre produkter.

VED UHELD (brand):
Informer politi og brandvæsen så hurtigt
som muligt. Afmærk stedet og advar andre
trafikanter og forbipasserende. Informer de
tilstedeværende om faren og råd dem til 
at stå således, at vinden ikke blæser fra kø-
retøjet og hen imod dem. Ved større spild 
kontakt en ekspert. Forsøg ikke at slukke
branden i lasten.

ANDRE REGLER:
Kan ovennævnte instruktioner ikke overhol-
des, når brugte bly akkumulatorer trans-
porteres, skal reglerne om FARLIGT GODS i
ADR bestemmelserne bruges. Se un-
der UN-nr 2794,  2795, 2800 og 3028. Regler-
ne kan ses på internettet under:
www.politi.dk (skriv ADR i søgefeltet).

TRANSPORT:
Brugte bly akkumulatorer, der indeholder akkumulatorsyre, skal transporteres/bæres
med toppen opad. Anvend de bærestropper eller håndtag som findes på de gamle 
akkumulatorer. Under transport anbringes de brugte akkumulatorer, så de overhol-
der nedenstående sikkerhedskrav:

INSTRUKTION

OM 

TRANSPORT

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 håndtering og opbevaring.

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

    


