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KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ 

Akumulator ołowiowo-kwasowy wielokrotnego użytku z zaworem regulującym ciśnienie 

CZĘŚĆ 1: INFORMACJE O PRODUKCIE I FIRMIE  

Nazwa Produktu: Akumulator ołowiowo-kwasowy wielokrotnego użytku z zaworem regulującym 

ciśnienie 

Firma: EMU Sp. z o.o. Sp. k.  

Siedziba główna 

Adres: ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk  

E-mail: info@emu.com.pl  

Tel: +48 58 344 04 01 

 

CZĘŚĆ 2:  INFORMACJE O SKŁADZIE   

Nazwa Produktu: Akumulator ołowiowo-kwasowy wielokrotnego użytku z zaworem regulującym 

ciśnienie  

Składnik Nr CAS Zawartość Oznaczenie zagrożenia 

Ołów nieorganiczny / Związki Ołowiu 7439-92-1 ~ 72% T 

Kwas siarkowy 7664-93-9 ~ 20% C 

Separator z Włókna Szklanego 65997-17-3 ~ 2% - 

Zbiornik Plastikowy (ABS lub PP) 
9003-56-9 (ABS) 

~ 5% 
- 

9003-07-0 (PP) - 

CZĘŚĆ 3: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ   

Ogólne:  Akumulator przeszedł badanie wibracyjne, test różnicy ciśnienia oraz test wycieku w temp 55oC 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – DZIAŁ 3.3 przepisy szczególne dotyczące niektórych 

materiałów lub przedmiotów, przepis szczególny 238, w związku z czym należy go uznać jako szczelny. 

Substancja chemiczna zawarta wewnątrz zgodnie z normą bezpieczeństwa OSHA z 2012 r. (29 CFR 

1910.1200) nie jest uznawana za niebezpieczną, gdyż akumulator jest produktem szczelnie zamkniętym. 

Wskazane zagrożenia dotyczą pękniętego akumulatora. 

Opis Zagrożeń: Substancje wewnątrz akumulatora mogą powodować znaczne podrażnienie oczu oraz 

skóry. Powodują oparzenia.    
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CZĘŚĆ 4: PIERWSZA POMOC   

Kontakt ze skórą:  Jeśli substancje znajdujące się wewnątrz otwartego akumulatora wejdą w kontakt 

ze skórą, należy niezwłocznie przepłukać skórę dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Należy 

niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.   

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu elektrolitu zawartego wewnątrz akumulatora z oczami 

należy obficie przepłukać oczy wodą przez przynajmniej 15 minut. Należy zapewnić dokładne 

wypłukanie elektrolitu z oczu przytrzymując powieki palcami. Po zdarzeniu należy niezwłocznie 

zasięgnąć pomocy medycznej.   

Kontakt z układem oddechowym: W przypadkach wdychania oparów lub pyłu należy niezwłocznie 

opuścić obszar, w którym znajduje się akumulator, wyjść na świeże powietrze i zasięgnąć pomocy 

medycznej.   

Połknięcie: W przypadku połknięcia elektrolitu, nie należy wywoływać wymiotów. Natychmiast 

zasięgnąć pomocy medycznej.  

CZĘŚĆ 5: ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE  

Środki Gaśnicze:  Stosowne: Suche chemiczne środki gaśnicze, Piaszczysta gleba, dwutlenek węgla lub 

stosowna piana gaśnicza.   

Gaszenie pożarów:  

Wyposażenie ochronne: Należy stosować autonomiczny aparat oddechowy oraz odzież ochronną  

w celu uniknięcia kontaktu ze skórą i oczami.   

Zagrożenia szczególne: Materiał wydziela toksyczne opary podczas spalania.   

CZĘŚĆ 6: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W RAZIE PRZYPADKOWEGO WYCIEKU  

Jeśli akumulator przecieka, należy unikać kontaktu wyciekającego materiału ze skórą i oczami. Do 

czyszczenia obszaru po wycieku należy używać odpornych chemicznie gumowych rękawic oraz 

niepalnych, chłonnych materiałów. Wyciekający elektrolit należy zmieszać z materiałem obojętnym 

chemicznie (np. suchym piaskiem, wermikulitem) i umieścić w zamkniętym pojemniku celem utylizacji.   

CZĘŚĆ 7: OBSŁUGA I PRZECHOWANIE   

Obsługa    

Trzymać akumulator z dala od źródeł ciepła i ognia. Akumulatory muszą być pakowane w sposób 

skutecznie zapobiegający spięciom i ruchom, które mogą doprowadzać do spięć. Unikać uszkodzeń 

mechanicznych i elektrycznych oraz przeciążenia. Spięcie dłuższe, niż chwilowe zwykle znacząco skraca 

żywotność akumulatora. Unikać odwracania biegunowości akumulatora. W razie przypadkowego 
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zmiażdżenia akumulatora do przenoszenia jego części należy używać rękawic odpornych na działanie 

kwasu. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać wdychania. Palenie w miejscu obsługi akumulatora 

jest wzbronione. Należy unikać kontaktu z następującymi materiałami:  

Silnymi utleniaczami, materiałami łatwopalnymi i żrącymi.   

Przechowanie:   

Przechowywać w chłodnym dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Trzymać z dala od źródeł ciepła  

i ognia. Akumulatory muszą być pakowane w sposób skutecznie zapobiegający spięciom oraz ruchom, 

które mogą doprowadzić do spięć. Należy unikać kontaktu z następującymi materiałami: Silnymi 

utleniaczami, materiałami łatwopalnymi i żrącymi.  

CZĘŚĆ 8: ZABEZPIECZENIA / ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ  

Zabezpieczenia techniczne: Używać urządzeń wentylacyjnych, jeśli są dostępne. Zapewnić dostęp do 

prysznica i możliwość przemycia oczu.   

Wyposażenie Ochronne:    

 Układ oddechowy: W razie potrzeby należy stosować zatwierdzone państwowo urządzenia 

oddechowe oczyszczające powietrze.    

  Oczy: Okulary ochronne odporne chemicznie.   

  Odzież: Należy nosić stosowną odzież ochronną.   

  Ręce: Należy nosić rękawice kwasoodporne.   

Inne środki ochrony: W obszarze pracy wzbronione jest palenie, picie i jedzenie. Należy dokładnie 

umyć się po obsłudze urządzenia.   

CZĘŚĆ 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE/CHEMICZNE   

Wygląd: Czarna lub szara obudowa ze wzmocnionego plastiku (zawierająca sprzęt dielektryczny)   

Zapach: Bezzapachowy   

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: 112.78 - 115.56 °C kwas siarkowy 

Wartość pH: <1   

Rozpuszczalność: 100% kwas siarkowy  

CZĘŚĆ 10: STABILNOŚĆ I ODCZYNOWOŚĆ   

Stabilność: Materiał stabilny w normalnych temperaturach i ciśnieniach.   

Niestosowne Materiały: Silne utleniacze, środki żrące.   
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Niestosowne Warunki: Unikać kontaktu ze źródłami ciepła i otwartym ogniem. Unikać uszkodzeń 

mechanicznych i elektrycznych oraz przeciążeń. Unikać spięć. Unikać ruchów, które mogą powodować 

spięcia.   

Szkodliwa Polimeryzacja: Nie występuje.   

Szkodliwy Rozkład Produktów: Tlenki siarki, opary kwasu siarkowego, tlenki metali.   

CZĘŚĆ 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE   

Dane dot. Toksyczności: Niedostępne   

Dane dot. Podrażnień: Materiały wewnątrz akumulatora mogą powodować poważne podrażnienie 

oczu i skóry. Powodują oparzenia.   

Rakotwórczość: Międzynarodowa Agencja Badania Raka (IARC) sklasyfikowała „opary silnych kwasów 

nieorganicznych zawierające kwas siarkowy”, jako środek rakotwórczy 1 kategorii (wdychanie), 

substancję rakotwórczą dla ludzi. Klasyfikacja ta nie dotyczy kwasów siarkowych zawartych  

w akumulatorze. Nieprawidłowe użytkowanie produktu, np. przeciążenie, może powodować 

wytwarzanie znacznych ilości oparów kwasu siarkowego.   

 CZĘŚĆ 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE    

 Ołów i jego związki mogą stanowić zagrożenie dla środowiska w razie uwolnienia. W większości wód 

powierzchniowych i gruntowych ołów tworzy związki z anionami takimi, jak wodorotlenki, węglanami, 

siarczanami i fosforanami, wytrącając się ze słupa wodnego. Ołów występować może w postaci jonów 

adsorbowanych lub powłoki powierzchniowej na cząsteczkach osadów mineralnych, lub może być 

przenoszony w cząsteczkach koloidalnych wód powierzchniowych. Większość ołowiu pozostaje  

w glebie, powodując zmniejszoną mobilność. Ołów może zostać zatrzymany poprzez wymianę jonów 

z tlenkami uwodnionymi lub poprzez cheletację z kwasami humusowymi lub fluorowymi w glebie. 

Wycieki (stan rozpuszczony) podlegają bioakumulacji przez rośliny i zwierzęta, zarówno wodne, jak  

i lądowe.   

CZĘŚĆ 13: UWAGI DOT. UTYLIZACJI  

Stosowne metody utylizacji substancji:    

Akumulatory ołowiowo-kwasowe są w pełni zdatne do recyklingu. Cały zużyty akumulator należy 

oddać do dystrybutora, producenta lub huty ołowiowej w celu przetworzenia. W przypadku 

zneutralizowanych wycieków należy umieścić pozostałości w kwasoodpornym pojemniku  

z materiałem sorbentowym, piaskiem lub ziemią i zutylizować zgodnie z lokalnymi, krajowymi lub 

federalnymi przepisami dot. związków kwasowych i ołowiowych. Informacje odnośnie utylizacji 

uzyskać można kontaktując się z lokalnymi i/lub krajowymi urzędami ochrony środowiska.   
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CZĘŚĆ 14: INFORMACJE DOT. TRANSPORTU   

Niniejszym zaświadczamy, iż wszystkie Akumulatory ołowiowo-kwasowe wielokrotnego użytku  

z zaworem regulującym ciśnienie firmy EMU są zgodne z klasyfikacją UN2800 „Akumulatory, mokre, 

nieprzeciekające, akumulatory elektryczne”. W związku z pozytywnym wynikiem Testu Wibracyjnego  

i Ciśnieniowego opisanego w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – DZIAŁ 3.3 przepisy szczególne dotyczące niektórych 

materiałów lub przedmiotów, przepis szczególny 238 - akumulatory nie są klasyfikowane jako towary 

niebezpieczne: 

 W transporcie drogowym (ADR) – na podstawie przepisu szczególnego 238, 

 W transporcie morskim (IMO/IMDG) – na podstawie przepisu szczególnego 238, 

 W transporcie lotniczym (IATA /ICAO) – na podstawie przepisu szczególnego A67. 

CZĘŚĆ 15: INFORMACJE REGULACYJNE  

PRZEPISY UE:   

Zgodnie z art. 9 ustawy o bateriach i akumulatorach, Akumulatory ołowiowo-kwasowe  

z regulowanym zaworem do wielokrotnego użytku powinny zawierać symbol przekreślonego kosza na 

śmieci wraz z symbolem chemicznym Pb (gdyż bateria zawiera powyżej <0.004% wagowo ołowiu). 

Produkt nie zawiera rtęci,  Hg, (<0.0005%) ani kadmu, Cd, (<0.002%).  

 

CZĘŚĆ 16: INFORMACJE POZOSTAŁE  

Zgodnie z Art. 31 rozporządzenia UE 1907/2006 (REACH), produkty typu „szczelne bezobsługowe 

akumulatory ołowiowo-kwasowe” nie są objęte przepisami wymagającymi publikacji Karty 

Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. 

 


