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1. Identifikation af stof eller kemisk produkt samt af firma 

 Produktidentifikation: Batteripakke 

 Genopladelig batteripakke: 3S1P 

 Varemærke: Briggs&Stratton 

 Kundemodelnavn: I/R 

 Kundedelnr.: IS12B-593559(593533)/IS12B-593560(592908) 

 Produktionssted: Taiwan 

  

Producent:  

 STL Technology Co., Ltd. 

 No. 1 West 15th Street Kaohsiung 806, Taiwan. TLF.: 886-7-8411501 FAX: 886-7-8111314 

 STL Technology (SIP) Co., Ltd 

 Unit 5, Export Processing Zone, No.200 Suhong Rd. Suzhou Industrial Park, P.R. China 215021 

TLF.: 0512-62583887 FAX: 0512-62583768 

    

I tilfælde af nødsituation, der involverer kemiske stoffer: 

Ring til CHEMTREC  

I Nordamerika: 1-800-424-9300 

Uden for Nordamerika: +1-703-527-3887  

 

2. Fareidentifikation 

Må ikke kortsluttes, genoplades, punkteres, brændes, knuses, nedsænkes i væske, aflades ved hjælp af 

en strømforsyning eller udsættes for temperaturer, der overskrider produktets angivne 

driftstemperaturinterval. Risiko for brand og eksplosion. De litiumionbatterier, der omtales i dette 

sikkerhedsdatablad, er forseglede enheder, som ikke er farlige, når de anvendes i overensstemmelse 

med producentens anbefalinger.  

Under normale forhold kommer elektrodematerialerne og den flydende elektrolyt, de indeholder, ikke i 

kontakt med omverdenen, forudsat at batteriets integritet opretholdes, og forseglingen forbliver intakt. Der 

er kun risiko for udsættelse for disse stoffer i tilfælde af misbrug (mekanisk, termisk, elektrisk), der fører til 

aktivering af sikkerhedsventiler og/eller brud på batteriets beholdere. Det kan igen – afhængigt af 

omstændighederne – føre til udsivning af elektrolyt eller gasser, at elektrodematerialer reagerer med 

fugt/vand, eller at batteriet eksploderer/bryder i brand. 

 

3. Sammensætning af/information om indholdsstoffer 

3-1 Stof: Litiumionbatteri 

3-2 CAS-nummer: Ikke angivet 

3-3 Kabinet: PBT Ikke farligt 
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3-4 Printplade Ikke farlig 

3-5 Litiumioncelle: (A)LGC ICR18650HB2/LG/1.500 mAh 

 

Farlige stoffer % CAS-nummer 

Aluminiumsfolie 2-10 7429-90-5 

Metaloxid (egenudviklet) 20-50 182442-95-1 

Polyvinylidenfluorid (PVDF) <5 24937-79-9 

Kobberfolie 2-10 7440-50-8 

Karbon (egenudviklet) 10-30 7440-44-0 

Elektrolyt (egenudviklet) 10-20 108-32-7 

Rustfrit stål, nikkel og inerte materialer Resten I/R 

* Ækvivalent litiumindhold: 0,45 g, elektrisk kapacitet: 5,48 Wh 

   

FN-klasse: Selv om produktet er klassificeret som litiumbatterier, er det undtaget fra 

klassificeringen som farligt gods. 

FN's Anbefalinger for Transport af Farligt Gods. (ST/SG/AC.10/11/Rev. 4) 

   ** Genopladelige litiumionceller falder ikke ind under FN's bestemmelser, hvis de opfylder 

nedenstående krav. 

Litiumionbatterier med en maksimal kapacitet på 20 Wh pr. celle og 100 Wh pr. batteripakke 

behøver ikke blive behandlet efter særbestemmelser.  

Watttimeangivelsen skal fremgå af batterikabinettets yderside, medmindre det er produceret før 

den 1. januar 2009. I så fald må det transporteres uden denne mærkning indtil den  

31. december 2010. 

 

  

 

 

4. Førstehjælp 

1) Førstehjælp ved forskellige former for eksponering 

Indånding:  Forventes ikke. Hvis batteriet er utæt, kan indholdet irritere luftvejene. Flyt personen 

ud i frisk luft. Søg læge ved vedvarende irritation. 

Hudkontakt: Forventes ikke. Hvis batteriet er utæt, skal ramte hudområder skylles med rigelige 

mængder rent, lunkent vand i mindst 15 minutter. Søg læge ved vedvarende 

irritation, læsion eller smerte. 

Øjenkontakt: Forventes ikke. Hvis batteriet er utæt, og der kommer stoffer i øjnene, skal der 

skylles med rigelige mængder rent, lunkent vand i mindst 30 minutter. Søg straks 

læge. 

Nominel spænding (DCV) Nominel kapacitet (mAh) Energi (Wh) 

10,8 1450 15,7 
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Indtagelse: Forventes ikke. Søg straks læge med henblik på behandling. 

 

2) Hvis personer eksponeres for materialer fra cellernes indre som følge af beskadigelse af kabinettet, 

anbefales nedenstående handlinger. 

5. Brandbekæmpelse 

Hvis der opstår brand, og der er litiumionbatterier til stede, skal området oversprøjtes med vand. Hvis et 

batteri brænder, vil vand muligvis ikke kunne slukke branden, men det vil afkøle batteriet og begrænse 

spredningen af ilden. CO2-, pulver- og skumslukkere er bedst til mindre brande, men vil muligvis heller 

ikke slukke et brændende litiumionbatteri. Batteriet må blot brænde ud. Stort set alle brande, der 

involverer et litiumionbatteri, kan kontrolleres med vand. Men ved brug af vand kan der blive udviklet brint, 

som danner en eksplosiv blanding med atmosfærisk luft. Ildslukkere med kobberpulver eller LITH-X 

(grafitpulver), sand, tør knust dolomit og sodaaske kan også anvendes. Disse stoffer kan kvæle ilden.  

Brandfolk skal benytte selvstændigt indåndingsapparat. Brændende litiumionbatterier kan producere 

giftige dampe, herunder hydrogenfluorid og oxider af karbon, aluminium, litium, kobber og kobolt. Flygtig 

fosforpentafluorid kan blive dannet ved temperaturer på over 110 ºC. 

 

6. Forholdsregler ved spild 

På land: Anbring stoffet i egnede beholdere, og kontakt det lokale brandvæsen/politi.  

I vand: Fjern om muligt stoffet fra vandet, og kontakt det lokale brandvæsen/politi. 

 

7. Håndtering og opbevaring 

 Produktet må ikke knuses eller punkteres, og batteriterminalerne (+) og (-) må ikke 

kortsluttes med elektrisk ledende genstande (dvs. metal).  

 Der må ikke loddes direkte på produktet, og det må ikke opvarmes.  

 Må ikke kastes i åben ild. 

 Batterier af forskellige typer og mærker må ikke bruges sammen.  

 Gamle og nye batterier må ikke bruges sammen.  

 Batterierne skal opbevares i isolerende bakker (dvs. af plastic). 

 Denne pakke skal håndteres forsigtigt. Pakken kan bryde i brand, hvis den bliver 

beskadiget. 

 Undgå at beskadige pakken og at håndtere den forkert. Hvis pakken beskadiges, skal 

den undersøges, og om nødvendigt skal batterierne pakkes om for at forhindre 

kortslutning. 

Opbevaring: Opbevares på et køligt, tørt sted med god ventilation. Må ikke opbevares i nærheden af 

fugt, varmekilder, åben ild samt føde- og drikkevarer. Hold passende afstand mellem vægge 

og batterier. Ved temperaturer på over 100 °C kan batteriet blive utæt og revne. Eftersom en 

kortslutning kan forårsage forbrændinger, utætheder og revner, skal batterierne opbevares 
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stående oprejst i den originale emballage, indtil de skal bruges. 

Andet: Følg producentens anbefalinger, hvad angår de anbefalede strømstyrke- og 

temperaturintervaller. Hvis batteriet udsættes for fysiske kræfter eller deformeres, kan det gå 

i stykker, hvilket kan føre til irritation af øjne, hud og hals. 

 

8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler 

Teknisk kontrol: Må ikke opbevares i nærheden af varme eller åben ild. Opbevares tørt og 

køligt. 

Personlige værnemidler:  

Åndedrætsværn: Ikke påbudt ved normal brug. I tilfælde af brand er brugen af selvstændigt 

indåndingsapparat påbudt. 

Øjen-/ansigtsbeskyttelse: Ikke påkrævet ud over arbejdsgiverens sikkerhedsforanstaltninger. 

Handsker: Ikke påkrævet til håndtering af batteriet. 

Sikkerhedssko: Sikkerhedssko anbefales ved håndtering af store kolli. 

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Reaktivitet: Ingen 

Inkompatibilitet: Ingen ved normal brug. Undgå eksponering for varme, åben ild og ætsende 

stoffer. 

Forhold, der skal undgås: Undgå eksponering for varme eller åben ild. Må ikke punkteres, knuses eller 

brændes. 

 

11. Toksikologisk information 

Produktet udviser ingen særlige toksikologiske egenskaber ved rutinehåndtering og -brug. 

Tegn og symptomer: Ingen, medmindre der går hul på batteriet. I tilfælde af eksponering for de stoffer, 

Tilstand   Fast form  

Lugt   I/R  

PH  I/R  

Damptryk  I/R  

Damptæthed  I/R  

Kogepunkt  I/R  

Vandopløselighed  Uopløselig  

Massefylde  I/R  

Vægtfylde  I/R  
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som batteriet indeholder, vil ætsende dampe virke meget irriterende på hud, øjne og slimhinder. 

Overeksponering kan medføre symptomer på ikke-fibrotisk beskadigelse af lungerne og irritation af 

hinder. 

Indånding: Irriterer lungerne. 

Hudkontakt: Hudirriterende. 

Øjenkontakt: Øjenirriterende 

Indtagelse: Forårsager vævsskade i halsen, i luftvejene og i mavetarmkanalen, hvis det synkes. 

Sygdomstilstande, der generelt forværres ved eksponering: I tilfælde af eksponering for stoffer, som 

produktet indeholder, kan der opstå eksem, hudallergi, beskadigelser af lungerne, astma og andre 

luftvejslidelser. 

 

12. Miljøoplysninger 

Virkninger på pattedyr: Ingen kendte, hvis produktet anvendes/bortskaffes korrekt. 

Økotoksicitet: Ingen kendt, hvis produktet anvendes/bortskaffes korrekt. 

Bioakkumuleringspotentiale: Intet kendt, hvis produktet anvendes/bortskaffes korrekt. 

Skæbne i miljøet: Ingen kendt, hvis produktet anvendes/bortskaffes korrekt. 

 

13. Bortskaffelse 

Love og bestemmelser vedrørende genbrug og bortskaffelse af litiumionbatterier er forskellige fra land til 

land og afhængigt af delstat og kommune. Der er strengere regler for bortskaffelse af genopladelige 

batterier i Europa end i USA og Canada. Du må undersøge, hvilke love og bestemmelser der gælder der, 

hvor du bor. I Nordamerika kan hjemmesiden tilhørende Rechargeable Battery Recycling Corporation 

hjælpe dig med at finde et sted at indlevere produktet: www.rbrc.org. 

 

14. Transportoplysninger 

Hvad angår lufttransport, henvises der til følgende bestemmelser: 

-Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA) regler for farligt gods 

(55. udgave, 2014, særbestemmelse A154, A164 & emballageinstruktion 965, afsnit IB, er anvendt.) 

-Den internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG) (2012-udgaven, særbestemmelser 

188,230,310&957 for UN3480/3481 litiumionbatterier, emballageinstruktion P903 for litiumionbatterier). 

-US Department of Transportation (DOT) 49, en bestemmelse i USA's føderale lovgivning, 

Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO)  

Der er ingen farer i henhold til FN's anbefalede test (Manual of Tests and Criteria, afsnit ΙΙΙ, underafsnit 

38.3, 1,2-meters fald). 

 

 

 

http://www.rbrc.org/
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Nr.  PUNKT  RESULTAT  BEMÆRKNINGER 

1 Højdesimulering  Bestået   

2 Varmechok Bestået   

3 Vibration  Bestået   

4 Stød  Bestået   

5 Ekstern kortslutning  Bestået   

6 Slag   Bestået   

7 Overopladning  Bestået   

8 Afladning ved hjælp af strømforsyning  I/R  Gælder kun celler 

9 Faldtest fra 1,2 meter Bestået  

 

15. Oplysninger om regulering 

Lokale love om bortskaffelse af farligt affald. 

Dette produkt er fremstillet af materialer, der ikke indeholder sporbart kviksølv. 

 

16. Andre oplysninger 

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på aktuel viden og lovgivning. Sikkerhedsdatabladet 

indeholder retningslinjer mht. sundhed, sikkerhed og miljømæssige aspekter af produktet og må ikke 

opfattes som garanti for teknisk ydeevne eller egnethed til bestemte anvendelser. 

 Sikkerhedsdatablad slut 

 

 


