Instructies voor veilig gebruik
van lood-zuur batterijen
(Vloeiebar techn ol ogie)

1.Identificatie van de stof of het preparaat
en van de vennootschap / onderneming
Informatie over het product/Handelsnaam:
Loodaccu ge vuld met verdun d zwave lzuu r

Fabrikant:
Johnson C ontrols Autobatterie GmbH & Co.
KGaA Am Leineufe r 51 D-30419 Hann over
Du itsland

Contactpersoon:
Dr . Axel Lesch , directe ur, milieu & facilitair man agement
Telefoon:++ 49/ 511 /975-2690
Fax: ++49/ 511 /975-2696
Nood geval : ++49/ 511 /975-2680
E-mail: A xe l.Lesch@jci.com

2.Identificatie van de gevaren
Geen risico's in ge val van een on bes chad igde batterij e n inachtneming van de
gebr uiks aanwijzing.
Loodaccu's hebben twee be langrijke kenmer ken :
- Ze bevatten ver du nd z wavelzu ur, dat ernstige chemische brandwonden kan
veroorzake n bij aanr aking van het mate riaal.
- Tijde ns het laden ontwikke len zij wate rstof gas en zuur stof, dat onder bepaalde
omstan dighe den i n ee n expl osief mengsel kan verandere n.
Daar om zijn de batterijen gemarkeerd met de volgende gev arensymbolen:
De beteke nis van de gevare nsymbolen is :
1.
Niet roken, gee n open vuur , geen von ken.
2.
Veilighe idsbril d ragen.
3.
Uit de bu urt houde n van kinderen.
4.
Zwavelzuur.
5.
Ge brui ksaanwijzing op volgen.
6.
Expl osie f gasmengsel .
Aanvu lle nd: Batterije n niet reini gen met droge
doekjes , alleen met vochtige doe kjes.
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3.Samenstelling en informatie over de bestanddelen
EINECS-nr.

231-100-4
231-100-4

231-639-5

-

CAS-nr .

Beschr ijving Inhoud [% van Indeling
gew icht] 1
67/548/EEG
(DS D)
Lood en
7439-92-1 loodlegering ~ 32
en
7439-92-1 Actie ve
~ 32
Xn; R20 /22 R33
massa
T 2 , Repr. Cat .
(lood pasta
1; R61
batterij)
Repr. Cat. 3 ; R
62
R52/53 3
7664-93-9 Verdun d
zwave lzu ur 4
-

Kunstst of
cont aine r 5

~ 29

~7

Indeling 1272/2008
(CLP)
-

GHS 07 , Acute T ox.
4, H 302, H 332 GHS
08, Rep r. 1 A,
H 360
GHS 08 , STOT RE 2 ,
H 373
Aqu atic Chron ic 3 ,
41205 , H314
C-C orr osive R 35 H
GHS
Signaal woor d :
Ge vaar.
-

-

1
inh oud kan var ieren
2
Als ge volg van de s chade aan ongeb ore n kinderen, worde n l oodver bi nd in gen
ingedeel d als giftig voor de voortp lantin g, categorie 1 . Aan gez ien deze cate gorie niet
wordt beschre ven met ee n spe cif ie k gevaren symb ool, moeten loodverbin dinge n worden
geëtiketteerd met het ' doodshoof d'-symbool. Lood ver bind in gen worden n iet als 'giftig'
ingedeel d.
De voormalige classif icatie van loodve rbin dingen als gift ig voor het aquatisch
milieu R50/53 vl oeide voort uit in de jaren 80 gegenereer de testr esultate n voor
op losbare loodverb indin gen ( bijvoorbeeld lood acetaat) . Destij ds werden de
nau welijks oplosbare loodverbin dinge n zoals loodoxide van batterijen n iet getest.
Er zijn tests op bat terij-loodoxide u itge voerd in 2001, 2005 en 2006. De
respe ctie ve test resultaten con clu deren dat batterij-lood oxide nie t gift ig voor het
milieu , R50 of R50/53 noch R51/53 is. Hie ruit volgt dat de alge mene inde lin g voor
lood verbindinge n (R50/53) niet van toe passing is op loodp asta van batterije n. Als
gevolg hier van is de R isicoz in R52 /53 (schade lijk voor in het water le ven de
organisme n, kan i n h et aquatisch milieu op lange te rmijn schadelij ke effe cten
ver oorzake n) van toe p assing op batter ij-loodoxide e n actie ve mas sa.
4
Concentratie van het geadsor beerde , ve rdu nde zwavelzuur varieert overeen komstig
de laadtoestand.
5
Samenstelling van h et kunststof kan variëren als ge volg van uiteenlopende
klant vereisten .
De onder staande inf ormatie is alleen van belang als de batterij breekt en er spr ake
is van direct cont act met het ingesloten meng sel.
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Verdund zwavelzuur
Gevarenaanduiding v olg ens 67/548/EEG DSD):
R 35 Ver oor zaakt ernstige bran dwonden.
Voorzorg smaatreg elen volgens 67 /548/EEG ( DS D):
S 2:
Buite n bereik van kind eren h ou den
S 16: Verwij derd h ouden van ontste kingsbronnen. Niet
roken.
S 26 Bij aanrakin g met de ogen on middellijk met overvloe dig water
afsp oele n en desku nd ig medisch advies inwinnen .
S 45 In ge val van een onge val of in die n met zich on wel voelt ,
onmiddellijk ee n arts raad plegen ( indien mogelijk he m dit
etiket t onen).
Gevarenaanduiding v olg ens EG 1272/2008 (CLP):
H314 Veroorzaakt e rnstige brand won den e n oogletsel.
Voorzorg smaatreg elen volgens EG 1 272/20 08 (CLP):
P264
Na het we rken met d it pr od u ct de handen grondig wassen.
P301+P330+P331 Na insli kken : de mond spoelen . GEEN braken opwe kken.
P280
Bescher mende
and schoenen/ besche rmen de
kle ding/oogbes cher ming/gelaatsbescher ming dragen.
P260
Stof/rook/gas/neve l/damp /s pu itne vel niet inade men
P363
Verontreinigde kleding wassen alvore ns de ze opnieu w te
gebr ui ken.
P303+P361 +P353 BIJ CONTACT MET DE HUI D (of het haar): Ve rontrei nigde kle ding
onmiddellijk uitt re kke n Huid met water afsp oelen /afdouchen .

Loodpasta batterij:
Voorzorg smaatreg elen volgens 67 /548/EEG ( DS D):
R 61
Kan het on geb ore n kin d s ch ade n
R 20/22
Schadelijk bij inademing en bi j opn ame door de mon d.
R 33
Ge vaar voor cumulat ieve effe cten.
R 62
Mogelij k gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R 52/53
Schadelijk voor in het water le ven de organismen, kan in het aquatische
milieu op lange termijn sch adelijke effe cten ver oorzake n.
Voorzorg smaatreg elen volgens 67 /548/EEG ( DS D):
S 52
Niet voor geb ruik op grote op per vlakke n in woon- e n ve rb lijfru imt en.
S 45
In geval van ee n on ge val of ind ien met zich onwe l voelt , onmidd ellijk
een arts raadplegen (indien mogelijk he m d it eti ket tonen).
S60
Raad pleeg
fabrikant/leve ran cier
voor
inf ormat ie
over
terugwin ning/re cycling.
S 61
Voor kom
lozing
in
het
mi lieu .
V raag
om
s peci ale
instru ctie s/veiligheidskaart
Gevarenaanduidingen volgens EG 1272/2008 (C LP):
H302
Schadelijk bij insli kken
H332
Schadelijk bij inademing
H360
Kan het onge boren ki nd s chade n. Kan mogelijk de vru chtbaarheid
schaden.
H373
Kan schade aan organe n ( het centrale zenuwstelsel en het systeem voor
de voortplanting) veroorzaken bij langd urige of herh aalde
bl ootstellin g.
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Voorzorg smaatreg elen volgens EG 1 272/20 08 (CLP):
P101
Bij het in wi nne n van medi sch ad vies, de ve rpakking of het etiket ter
beschi kking houde n.
P102
Pas gebr ui ken n adat u alle veil igheidsvoors chrif ten geleze n en
begrepen heeft.
P263
Bij zwangerschap of b orst voeding aanraking vermijden .
P273
Voor kom lozing in het milieu .
P308 + P313 Na ( mogeli jke) blootstelling: Ee n arts raadplegen.
P405
Achter slot be waren.
P501
Inhoud /verpakkin g afvoeren op de aan gegeven wijze in u w
gemeente .

4. Eerstehulpmaatregelen
De onder st aande informatie is alleen van belang als de batteri j breekt en er sprake is v an
dir ect contact met het ingesloten meng sel.

Verdund zwavelzuur:
na contact met de huid

spoe len met water ; nat ge worden kle din g
uittrekken en wassen
frisse licht inade men
enke le minuten spoelen on der stromen d
water
on middel lijk veel water d rin ke n, en actie ve
kool ( norit) i nne men , geen brake n op wekke n

na i nade ming van z uu r neve l*)
na aanraking met de ogen*)
na i nslikken*)
* Ad vies inwinne n van een me dische arts

Loodpasta batterij:
na h uidcontact:
na i nade ming van l oodhoude nde verbin di nge n:
na aanraking met de ogen
na i nslikken:
*Advies in wi nne n van een medis che arts.

met water en zee p rei nige n
frisse lucht inademe n
enkele
minuten
s poele n
stromen d water
mond s poelen met water

onder

5.Brandbestrijdingsmaatregelen
-

Geschikte blusmid dele n:
Speciale bes cher mend e uitrusting:

Water , CO2 of droog poeder
Veilighe idsbr illen , ade mhalings besche rming,
zu urbes tendige kled in g

6.Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Reinigings-/absorbtiemetho den
Ge brui k een bindmi dd el, z oals zand, ne utraliseer met kalk of soda ( natr iu mcar bonaat) ;
verwijdere n met inach tneming van de officië le plaatselijke re gelgevi ng; niet in r iolering,
grond of oppervlakte water late n we gvloeie n.

7.Hantering en opslag
Over dekt opslaan in een koele omge ving-op geladen lood accu 's ni et i nvrie zen tot -50 °C;
kortsluit in g voor komen. Maak afs prake n met l okale waterschappe n in het geval van
grotere hoe veelhe den . Als de batteri jen in magazijn ruimten moeten wor den opgeslage n ,
is het noodzakelijk dat de ge bru iksaan wij zin g in acht wordt ge nomen.
Meer infor matie over de opslag van loodaccu's kan worde n op gevr aagd bij ZŽďĞƌƚŽƐĐŚEs͘
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming
8 .1 Er is geen sprake van blootstellin g door lood en loodh ou den de batterijp asta bij juiste

behande lin g.
8 .2 In ge val van een besch adi gde batterij en bij d irect contact met che mis che ve rbindingen
Huid :
Zwavel zu ur is corrosief. DNEL-waar den voor lokale
dermale effecten zij n niet vast gesteld.
Inademing
0,1 mg/m 3

Persoonlijke beschermende uitrusting:
In ge val van een beschad igde batter ij en bij direct contact met zijn che misch e
bestan dde len:
• Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril (is tevens n odig ti jde ns het opladen)
• Aan bevole n veil igheid shandschoe nen voor contact met bestanddel en:
- S oort materiaal : nitr ilr ub ber
- Dikte van het materiaal: 0,11 mm
- Doorbraaktijd van materiaal: > 480 minute n

9.Fysische en chemische eigenschappen
Verdund zwavelzuur (30 tot 38,5 %)
Uiterlijk:
vorm:
kleur:
geur:
Veiligheidsinf or matie
pH-waar de (25 °C) :
stolli ngspu nt :
kookpu nt :
op los baarhe id in (25 °C)water:
dich theid (20 °C) :
dampspan ning (20°C)
vlampunt :
ontploff ingsge vaar:

vloeibaar
kle urloos
reukloos
0,3 (49 mg/l water)
-35 - -60 °C
ca. 108 t ot144 °C
zwave lz uu r is men gbaar met wate r
(1,2 t ot 1 ,3) g/cm3
14,6 mbar
niet b ran db aar
niet e xp losief

Lood:
Uiterlijk
vorm:
kle ur:
geur :
Veiligheidsinf or matie
pH-waarde (25 °C) :
stollingspunt :
kookpunt :
oplosbaarhe id in wate r(25 ° C) :
dich theid (20 ° C) :
dampspan ni ng (20 °C) :
vlamp unt :
ont ploff in gsge vaar:

vast
grijs
reukloos
7 - 8(100 mg/l water)
327 °C
1740 °C
laag (0,15 mg/l)
11,35 g/cm3
niet b ran db aar
niet e xp losief

5REHUW%RVFK19
Instructies voor veilig gebruik van loodaccumulatoren
Versie 01 CLP / 2015-03-27 / pagina 5 van 14

10. Stabiliteit en reactiviteit
Verdund zwavelzuur
1 0. 1

1 0. 2
1 0. 3

1 0. 4
1 0. 5

React ivit eit
Valt vele metale n aan on der vorming van ze er licht ont vlamb aar waterstofgas dat
exp losie ve me ngse ls met lu cht kan vormen.
Vernietigt or ganis che materi alen , z oals h out, kart on, te xt iel.
Chemische stabi lit eit
Thermis che ontledin g bij 338 °C
Mogelijke gevaar lijke react ies
Reacties met vele metalen onder vormin g van zeer li cht ontvlamb aar waterst ofgas
dat explosieve mengse ls met lucht kan vor men.
Incompatibele mater ialen Heft ige re acties met loge n en alkali.
Gevaar lijke ontleding sproducten
Onder n ormale ops lag- en ge bruiksomstan dighede n zullen gevaar lijke
ontledingsprodu cten worden ge produ ceerd.

11.Toxicologische informatie
Verdund zwavelzuur
Informat ie over toxicolog ische ef fecten
Zwavel zu ur ontbindt onmiddellijk tot waters tof- en s ulfaatione n , waarbij de
water stofion verantwoordelijk is voor de l okale toxicite it (ir ritat ie en corrosie) van
zwave lzuu r.
Acute tox iciteit
-Oraal, rat , L D50 :
2140 mg/kg b w (ver gelijkbaar met OESO 401)
-In ade min g, rat, LC50 :
375 mg/m 3 l ucht ( OESO-richtlijn 403)
-Hu id :
Er zi jn geen gegevens ove r acute der male toxi citeit bij die ren beschikbaar.
Hoe wel dit ee n moge li jke bl ootstellin gsrou te i s voor werknemer s, is testen
niet ge re chtvaardigd om wete nsch appelijke re denen en om rede nen van
dierenwelzijn . De effe cte n van acute dermale blootstellin g aan zwavel zu ur
op diere n kunnen ge makke lijk worden voors peld , en de ge geve ns ove r
blootste lling van de mens vol staan om de effecte n te ku nne n karakter isere n.
Er wor dt gee n classificatie voor acute t oxicit eit voorgeste ld volgens de
huidi ge EU-criteria.
Irritat ie en corrosie:
-Hu id irr itatie / corrosie:
bijte nd
-Oogirritatie:
bijte nd
-Zwavelz uu r wordt vermeld in bijlage I van Richtlij n 67/548/EEG en i s
ge clas sif iceerd als:
• 'BIJTEND' (R35) 'Veroorzaakt e rnst ige brandwonden '. Spe ci fieke
con ce ntrat iegren zen zijn R35 voor con centr aties van > = 15%;
• "IRRITEREN D" (R36/38 ) 'Irritere nd voor de ogen en de h uid voor
con ce ntrat ies van > = 5% tot < 15%. Er zijn geen onderz oe ken naar
dermale oogirritatie / corrosie met de st of verricht en er worden er
geen voorgesteld , gebaseerd op wete ns chap pelijke overwegingen en
om redenen van die re nwe lzijn .

5REHUW%RVFK19
Instructies voor veilig gebruik van loodaccumulatoren
Versie 01 CLP / 2015-03-27 / pagina 6 van 14

Sensibilisat ie:
Er wordt gee n classificatie voor gestel d voor sensibilisat ie van de huid of de
lu chtwegen op basis van the oretische over wegin gen e n in de afwe zigheid van e nige
bevin dingen bij de blootgeste lde mens volgende beroe psmatig ge bruik geduren de een
lange periode van tij d.
Subacute, subchr onische en l angdurige toxiciteit:
Toxiciteit bi j herhaalde toediening:
Inademin g (su bacuut, inhalat ie: aërosol, alle en neus), rat NOAEC : 0,3 mg/m 3 lucht
(OESO-richtlijn 412). Doe lorganen : lucht we gen: strotte nh oofd Classifi catie voor
ernstige effecte n na herhaalde of langd urige blootstellin g (R48) wordt niet
voor gestel d.
Mut ageniteit:
Ge netische toxi citeit: negatief.
Er wordt gee n classificatie voor gen otoxicite it voorges teld .
Carcinogeniteit:
De bes chi kbare dierlijke gege vens bieden geen ondersteu nin g voor de clas sificatie van
zwavelzuu r voor car cinogeniteit.
Reproducti etox iciteit:
Inademin g, konijn, muis: NOAEC : 19,3 mg/m3 lu cht (OESO-richtlijn 414).
Er wordt gee n classificatie voor gestel d voor reprodu ctie - of ontwikkelingst oxiciteit
.
STOT bij eenmalig e bloot st elling:
Zwavelzu ur is n iet ge classificeerd voor STOT bij SE.
STOT bij herhaalde bl ootstelling:
Zwavelzu ur is n iet ge classificeerd voor STOT bij RE.
Gevaar bij inademing:
Zwavelzu ur is n iet ge classificeerd voor ge vaar bij inade ming.
Overig e inf ormatie over acut e toxiciteit:
Geen an dere informatie besch ikbaar.
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Loodpasta batterij:
Informat ie over toxicolog ische ef fecten
De toxicite it van dit p rod uct is n iet getest . De be oorde ling van de toxiciteit is
gedaan met be hul p van de testgege ven s met s oortge lijke an organ ische
loodverbindinge n.
Toxicokinet ische beoordeling:
An organische lood verbin di nge n worde n langzaam geab sor beerd via ingest ie en
inh alatie en slecht ge abs orbee rd door de huid . Indien geabsorbeerd, zal lood zich
in het lichaam op hope n met ee n lage uitscheidingssnelhei d, wat leidt tot opb ouw
op de lange termijn . O nder deel van risicobe heer is het ne men van bloedmonsters
van we r kne mers voor analyse om ervoor te zorgen dat de b lootst ellingsniveaus
aanvaardbaar zijn .
Acute tox iciteit:
Matig oplosbare an or ganische lood verbin din gen he bbe n ove r het algemee n een
relatie f lage acute toxiciteit bij inname , aanrakin g met de huid en inademing.
Desondan ks ve reist de huidige EU-regel ge vin g dat deze stof worde n in gedee ld als
schadelijk bij inname en in ade ming.
Toxiciteit sgegevens:
LD50 ( oraal, rat) > 200 0 mg/kg LD50 (der maal, rat) > 2000 mg/kg L C50 (4 h
inademing, rat) > 5 mg/l
Gee n toxicite itsge gevens beschikbaar over lood metalen (lood me taalpoe der ,
deeltje < 1mm) .
Irritat ie en corrosie
Huid:
Studies naar soortgeli jke mati g oplosbare an organische loodve rbin din gen heb ben
aanget oon d d at ze nie t bijte nd of irr iterend zijn voor de h uid van kon ijne n. Dit
wordt ondersteu nd door het ontb re ken van meldin gen over irrite rende effe cten uit
beroepsmatige situati es.
Ogen:
Stu dies naar loodmonoxide en soortge lijke mati g oplosbare an organische
loodverbindinge n heb ben aanget oon d dat ze niet bijtend of irriterend zijn voor de
ogen van konij nen.
Luchtwegen:
Gee n s ymptomen van irrit atie van de lu chtwegen ge constateer d tij dens lan gdurige
studies naar in halatie met loodmonoxide .
Sensitisat ie
Er is geen bewijs dat s lecht op los bare anorganische loodver bin dingen
sensibilisere nd wer ken opl ucht we gen of hui d.
Subacute, subchr onische en l angdurige toxiciteit
Kiemc elmut ageniteit:
Het be wijs voor genotoxis che effe cten van zeer op losbare anor gan is che
loodverbindinge n is te genstrijdig; tal van stu dies r apporteren zowe l p osit ieve als
negat ieve e ffe cten. Re act ies lijken te geïndu ceerd d oor indire cte mechanismen ,
meestal bij zeer h oge con centrat ies waarb ij de fysi ol ogis che rele vantie ont bree kt.
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Carcinogeniteit:
Er is bewezen dat zeer goe d oplosbare anorganis che l oodver bindin gen een
kanker verwe kken d eff ect kunnen heb ben, met name op de nieren van ratten. De
me chanis men waarmee dit effe ct optreedt zijn e chter nog onduid elijk.
Epide miologische stu dies naar werknemers die zijn bloot gesteld aan anor ganische
loodverbindinge n heb ben een beper kt ve rband met maagkanker aangetoond . Dit
heeft ge leid tot de classificatie door het IAR C dat anorganische loodver bindingen
waarsch ijnli jk car cin ogeen voor de me ns zijn (groe p 2A).
Reproducti etox iciteit:
Blootstelling aan hoge niveau s van an organische lood verb indinge n kan n adelige
effe cten op de mannelijke en vr ou we lijke vru cht baarheid hebben , waaronde r
nade lige e ffecte n op s permakwalite it. Prenatale blootstelling aan anorganis che
loodverbindinge n wor dt ook geassocieer d met negatieve effe cten op de
neur ologis che ontwikkelin g van kin deren .
STOT bij eenmalig e bloot st elling:
Matig oplosbare an or ganische lood verbin din gen bli jken ove r het algemeen ee n
relatie f lage acute toxiciteit te heb ben bij inname , aanraking met de h uid en d oor
inademing. Er is geen lokale of systemis che toxiciteit aangetoond door derge lijke
blootste llin g op de reproductieve fu nctie en het centrale zenu ws telsel.
STOT bij herhaalde bl ootstelling:
An organische lood verbin di nge n zijn cumu latieve giffen e n kunnen door het li chaam
worde n ge abs or beerd via in name of inade ming. In obser vat ionele studies bij
mense n is waarge nomen dat an or ganische lood verb in dinge n toxiciteit veroorzaken
op meerde re orgaansystemen e n lichaamsfu ncties zoals het he matop oiet is che
(bloed) systeem e n de nierfun ctie.
Gevaar bij inademing
An organische lood verbin di nge n zijn niet ge classificeerd als gevaarlijk bij
inademing.
Andere infor matie over acute t oxiciteit
Gee n verdere in formatie beschikbaar.
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12.Ecologische informatie
Verdund zwavelzuur
Aquati sche toxiciteit
Deze stof is niet ge classificee rd als gevaarlijk voor het aquatis ch milieu .
Resultaten op aquat ische t oxiciteit in zoet water:
Toxiciteit op korte ter mijn
Vis, Lep omis macrochirus, LC50 (96 h) : > 16-< 28 m g/ l. (geen informatie over
testmeth od ie k)
Bioaccumulat ie
Zwavelzuur is een sterk anorganisch zuur ( pKa = 1 ,92) dat gemakkelijk in water
ont bindt t ot water stofionen en
sulf aati one n (bij milieurele vante p H) en is volledig mengbaar met water. De
resulte ren de waterst ofionen en sulfaatione n zijn van nature aan we zig in
water/se diment e n er wordt geen bioaccumulat ie van deze ionen ver wacht.
Mobilit eit in de bodem
Zwavelzuur is een sterk anorganisch zuur dat gemakkelijk in water ont bindt t ot
waterstofione n en sulfaationen ( bij mi lieure levante p H) en is volle dig men gb aar
met water. De resu lte rende wate rst ofionen en su lfaationen zijn van nat ure
aanwezig in water/sed iment. De waterstofionen zullen bijdragen aan de lokale
pH en zijn mogelijker wijs mob iel; sulfaationen worde n mogelij k op genome n in
in de nat uur aanwe zige mine rale soorte n.
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Zwavelzuur is noch een PBT noch een zPzB-stof.
Andere schadel ijke ef fecten
Gee n verdere in formatie beschikbaar.
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Loodpasta batterij
Aquati sche toxiciteit
Batterij-lood oxide dat vergelijkbaar is met de anorganis che lood verbind in gen bij een
lood -zuur -batterij wordt in gedeeld als R 52/ 53 (A quatic Chr on ic 3, H412).
Toxiciteit op
Toxiciteit
Toxiciteit
Toxiciteit

korte ter mijn:
voor vissen
voor water vlooien
voor al gen

96 h LC 50 > 100 mg/l
48 h EC 50 > 100 mg/l
72 hIC 50 > 10 mg/l

Bioaccumulat ie
An organis che lood wordt be sch ou wd als bioaccumule ren d in het milieu en kan zi ch
op hopen in aq uatis che en terrestris che planten en dieren. De vol gende
bi oaccu mulatie/ bi ocon centratief actoren zijn afgelei d voor Pb anorganis che
verb in dinge n:
Aquatisch compartiment:Bioaccumulatie /b iocon cen tratiefact ore n in zoet water:
1553 l/ kg ( nat ge wi cht )
Bodemcompartiment:Bioaccu mulatie/bioconcentratiefactoren in bodem: 0 ,39
kg/kg (d roog ge wicht) .
Mobilit eit in de bodem: Dit produ ct bevat anor ganische lood verbindinge n die matig
oplosbaar z ijn en naar verwacht in g z ulle n worde n geadsorbeer d door grond en
sedimente n. Mobiliteit is naar ver wachti ng l aag.
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
De PBT - en z PzB-crit eria in bijlage X III van de REACH-veror de ning zijn niet van
toepassing op an organische st offen.
Andere schadel ijke ef fecten
Geen an dere informatie besch ikbaar.
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13.Instructies voor verwijdering
Het ver koop pu nt, de f abrikante n en importe urs van batterije n nemen gebr uikte batter ijen
terug, en geve n ze door aan secun daire loodsmelterije n ter verwerkin g.
Johns on Cont rols heeft een inz ame lin gssysteem opgezet met de naam 'ecoste ps'. Meer
infor matie is besch ikb aar op:
http://www.iohnsoncont rols.de/content/de /de /p roducts/ power solutions/re cycling.ht ml
Ge brui kte loodbat terijen (EWC 160601*) zijn on derworpe n aan d e rege lgevi ng van de EU
(batter ijr ichtlijn) en de opname daar van in nation ale wetgeving over de samenstelling en
end-of -life
manage ment
van
b atteri jen.
Ze
worden
gemarkeerd
met
het
recycling/ter ugname -symb ool en met ee n rol container met een kruis e rdoor. Ande r e
chemi sche batterijstoffen moeten worden ges che iden van loodb atterije n om e ventuel e
risico's tijden s het vervoe r en de re cycl ing te voor komen.

14.Informatie met betrekking tot het vervoer
V er v o er o v er
land
(A DR / R ID )

UN - nr . : UN 2 79 4
C l a ss i fi c a t i e A D R / R ID : K l as s e 8
J uis t e l a di n g n a a m : B A T T E R I ES , W E T , FI LL ED W I TH A C ID e l e c t ri c st or a g e
V er p ak k i n gs gr oe p A DR : n iet t o e ge w e z e n
Et i ket v er p li c ht : B i jt e n d
A DR / R ID : B a t t e ri je n z i j n vr ij g es t e ld v a n a ll e A DR / R ID -r eg e l g e v i ng , i n di e n a a n d e
v e re is t e n v a n b i j z o n d e re b e p al i ng 5 98 w or dt v o l d a a n
( a ) N i e uw e b at t er i j e n ( a c c u mu l at or e n ) w a n n e er :
-

V er v o er o v er
zee
(code IMDG)

Lu chtver voe r
(IATA-DGR)

z e z o v a s t ge z et z ij n d at z e ni et ku n n e n g l i j d e n , v a l le n , b es c h a d ig d w or de n ;
z e v a n i nr i c ht i n ge n v o o r h e t v as t gr i j p e n v o o r z i e n z ij n , be h a l v e w a n n e e r de
b at t er ij e n g es t a p el d z i j n , b i j v o or b e el d o p p a l e ts ;
er g e e n ge v a a r l i j ke s p or e n o f z ur e n a a n d e b uit e n z ij d e v o o r k om e n ;
z e t e g e n k or ts l ui t i n g b es c her m d z i j n .

UN-nr.:UN 2794
Inde li ng: Klasse 8
Jui ste ladin gn aam: BATTERIES,WET ,F ILLE D WITH AC ID electric storage niet
toege weze n
Verpakkingsgroep :
Nood maatregelen (E mS): F-A, S-B
Etiket verpl icht: Bijte n d
UN-nr.: UN 2794
Inde li ng: Klasse 8
Jui ste ladi ngnaam : BA TTERIES,WET ,F ILLED WITH ACID ele ctric st or age
Verpakkingsgroep : n ie t toegewe zen
Etiket verpl icht: Bijte nd
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15.Wettelijk verplichte informatie
In ove reenste mmin g met de B atterij-richt lijn en nation ale wetten moete n lood-zuur batterijen wor den voorzie n van ee n eti ket met een doorgest reepte afvalbak met het
chemi sche symb ool voor lood 'Pb' (hier onde r afge beeld) , in combinatie met het ISOterugname/recycling-symb ool.

De fabrikant, respe cti eveli jk de importeur van de batterijen is verant woor delijk voor he t
etiketteren van de bat terijen met de s ymbolen. B oven dien die nt in for mat ie over de
betekenis van de sym bolen voor consu men t/gebru iker te worden bij gevoegd.

16.Overige informatie
16.1

Een verklarende lijst van de afkort ingen en acroniemen
- AF - Assessment factor (beoordelingsfactor)
- CLP - Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en
intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1907/2006.
- DNEL - Derived no-effect level (afgeleide dosis zonder effect)
- DSD - Richtlijn 67/548/EEG (Dangerous Substances Directive, gevaarlijke-stoffenrichtlijn)
- EC50 - Concentratie van de stof die 50% reductie van een bepaald effect op
testorganismen veroorzaakt
- EWC - European Waste Catalogue (Europese afvalcatalogus)
- LC50 - Concentratie van de stof die 50% rmortaliteit van de testpopulatie veroorzaakt
- NOAEC - No observed adverse effect concentration (concentratie zonder waargenomen nadelig
effect)
- NOAEL - No observed adverse effect level (niveau zonder waarneembaar nadelig effect)
- OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)
- PBT / zPzB - Persistent, bioaccumulerend en toxisch / zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- PNEC - Predicted No Effect Concentration (voorspelde nuleffectconcentratie)
- REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2006 inzake de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
- STOT RE - Specific Target Organ Toxicity, Repeated Exposure (specifieke doelorgaantoxiciteit,
herhaalde blootstelling)
- STOT SE - Specific Target Organ Toxicity, Single Exposure (specifieke doelorgaantoxiciteit, eenmalige
blootstelling)
- STP - Sewage treatme nt pl ant ( afval water z uiveringsinst allatie)
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16.2 Telefoonnummer s voor noodg evallen
Europees alarmn ummer: 112
Neem contact op met een ant igifcentru m. Lijst van tele foonnummers:
OOSTENRIJK (Wenen Wien) +43 1 406 43 43; BE LG IË (Brussel Bruxelles) +32 70 245 245;
BULG ARIJE (Sofia) +359 2 9154 409; TSJECHISCHE REPUBLIEK (Praag Praha) +420 224 919 293;
DENEMARKEN (Kopenhagen) 82 12 12 12; ESTONIA (Tallinn) 112; FINLAN D (Helsinki) +358 9 471
977; FRANK RIJK (Parijs) +33 1 40 0548 48; DUITSLAN D (Berlijn) +49 30 19240; GRIEK ENLAND
(Athene Athinai) +30 10 779 3777; HONG ARIJE (Budapest) 06 80 20 11 99; IJSLAN D (Reykjavik)
+354 525 111, +354 543 2222; IE RLAND (Dublin) +353 1 8379964; ITALIË (Rome) +3906 305 4343;
LET LAN D (Riga) +371 704 2468; LITOUWEN (Vilnius) +370 5 236 20 52 or +370 687 53378; MALTA
(Valletta) 2425 0000; NEDERLAN D (Bilthoven) +31 30 274 88 88; NOORWEGEN (Oslo) 22 591300;
POLEN (Gdansk) +48 58301 65 16 of +48 58 349 2831; PORTUGAL (Lissabon Lisboa) 808 250 143;
ROEMENIË (Boekarest) +40 21 3183606; S LOW AKIJE (Bratislava) +421 2 54 77 4166; SLOVENIË
(Ljubljana) + 386 41 650500; SP ANJE (Barcelona) +34 93 227 98 33 of +34 93 227 54 00 bleep 190;
ZWEDEN (Stockholm) 112 of +46 833 12 31 (ma-vr 9.00-17.00); VE RENIG D KONINKRIJK (Londen)
112 of 0845 4647 (NHS Direct).
16.3

Uit sluit ing van aansprakelijkheid
De informatie in dit informatieblad voor veilige hantering van lood-zuur-batterijen wordt verstrekt in
goed vertrouwen op basis van bestaande kennis. De informatie wordt echter ter beschikking gesteld
zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende de correctheid. We hebben geen
invloed op de condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of verwijdering van het artikel en
mogelijk ook geen kennis. Om deze en andere redenen, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en
wijzen uitdrukkelijk de aansprakelijkheid af voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit of op
enigerlei wijze verband houden met de behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het artikel.
Dit informatieblad werd voorbereid en dient alleen gebruikt te worden voor dit artikel.

Artikelen zoals batterijen vallen buiten de werkingssfeer van verordeningen waarvoor publicatie van
een veiligheidsinformatieblad is vereist volgens (EG) 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd door
bijlage I van Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Commissie.


Meer infor matie is be schikbaar op :
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨƌ͘ďŽƐĐŚͲĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͘ĐŽŵ
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