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SIKKERHETSFORSKRIFTER
1. Produkt og- firmainformasjon

Produktinformasjon
Firmanavn 

Produktgruppe 

Modellbetegnelse 

Beregnet kapasitet 

: Makita Corporation 

: Oppladbart Litium ion batteripakke 

: BL1850B /LIPW010
: 5000 mAh ( 90 Wh ) 

Gjennomsnittlig driftspenning : 18.0 V 
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2. Risikoanalyse

Navn på kategori

Risiko 

Giftighet 

: Gjelder ikke for den aktuelle kategori

:Hvis batterikontaktene kommer i berøring med annet metall, kan varme bli utviklet eller     

en elektrolytt-lekkasje kan oppstå. Elektrolytter er lett antennelige. 

F jern batteriet omgående fra varmen ved elektrolytt-lekkasje. 

: Damp fra brennende batterier kan gi irritasjon i øyer, på hud og i hals.

3. Sammensetning/Informasjon om bestanddeler
VIKTIG ANMERKNING:

Batteripakken benytter ti US 18650VTC5 litium ion oppladbare celler med kontroll på kretskortet. 
Cellene er koblet i 2 parallelle rekker bestående av  5 celler koblet i serie. 

Batteripakken må ikke åpnes eller brennes. Innholdet i cellene kan være skadelig i visse sammenhenger 

hvis det blir feilaktig brukt eller eksponert. 

Cellene inneholder verken litium metall eller litium legering. 

Katode : Litium Nikkel Kobolt Mangan Oksider (aktive materialer) 

Anode 

Elektrolytt 

Annet 

Innpakning 

UN nummer 

Beregnet Watt-styrke 

4. Førstehjelp - forholdsregler

Polyvinyliden Fluorid 

: Grafitt  
: Grafitt 
Polyvinyliden Fluorid : 

Organisk Løsemiddel 

(bindemiddel) 

(ledende materiale) 

(aktivt materiale) 

(bindemiddel) 

(ikke-vannholdig væske) 

Litium Salt 

: Tungmetaller som Kvikksølv, Kadmium, Bly, og Krom er ikke benyttet i 

batteriet. 

: Plast (PC) 

: UN3480 

: 90 Wh for batteripakken 

Produktet inneholder organiske elektrolytter. Ved elektrolytt-lekkasje fra batteriet, må tiltak som er beskrevet
nedenfor iverksettes. 

Øyeskade : Rens øynene omgående med store mengder rent vann i minst 15 minutter uten å 

gni, og kontakt lege. Dersom riktige tiltak ikke blir satt igang, kan dette forårsake 
alvorlig irritasjon på øyet. 
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Firmainformasjon 

Firmanavn

Firmaadresse

Telefon

Dato

Signatur



Hudkontakt 

Innånding

: Vask straks de infiserte områder godt med såpe og vann. 
   Hvis dette ikke gjøres omgående, kan man få sår på huden. 
: Gå straks ut i frisk luft og tilkall lege. 

5. Bestemmelser vedr. brannslukking
• Bruk godkjente brannslukningsapparater (gass, skum, pulver) iht. offisielle brannforskrifter.
• Etsende gasser kan bli utskilt under brannslukking. Ved fare på ferde, bruk ansiktsmaske.

• Bruk store mengder vann for å kjøle ned brannstedet hvis nødvendig.
• Ved brann, fjern brennbart materiale øyeblikkelig.
• Flytt batteriene straks til et tryggere sted i tilfelle brann.

6. Framgangsmåter ved uhell
• Tørk opp med en tørr klut.

• Hold avstand til ilden.

• Bruk       vernebriller og- hansker ved behov.

7. Forholdsregler for trygg behandling og bruk.

Lagring 

Håndtering

Lading 

Utlading 
Skroting 

Advarsel 

: Lagre innenfor anbefalt temperaturområde på     -30°C til 45°C (-22°F til l 13°F), i godt ventilert rom.
:Utsett ikke batteriet for høy temperatur(60°C/140°F), fordi en kortslutning kan forårsake brann,
eller at sikkerhetsventilen åpnes. Må ikke lagres sammen med med metall, på metallbord, etc. 
:Ikke demonter, bygg om, eller utfør lodding på batteriet. Kortslutt aldri + og - polene med metall. 
:Åpne aldri batteripakken.

: Foreta opplading innen temperaturgrensene på 0°C til 40°C (32°F til 104°F). Benytt lader som er
bestemt for denne type batteripakke.

: Foreta utlading innen temperaturgrensene på     -20°C til 60°C (-4 °F til 140°F)
: Skroting skal skje iht. lokale og statlige forskrifter.

: Må ikke brennes. Ingen demontering.

Må ikke utsettes for høy temperatur.   (140°F/60°C)
Ikke press sammen, stikk hull på eller knus batteriet. Bruk kun Makita høykapasitets lader.

Skroting må skje på en trygg måte. Må ikke utsettes for vann eller regn.

8. Utslippskontroll/Personlig beskyttelse (Ved elektrolytt-lekkasje fra batteriet)
Akseptabel konsentrasjon 

Fasiliteter 

Beskyttelsesutstyr 

: Er ikke spesifisert i ACGIH. 

: Sørg for skikkelig ventilasjon, som f.eks. en vifte i lagerrommet.

: Gassmaske for organiske gasser, vernebriller, vernehansker. 

9. Fysiske og kjemiske  egenskaper
Utseende : Oppladbare litium ion celler, montert i en eske innsatt med harpiks. 

Gjennomsnittlig driftspenning : 18.0 V 

10. Stabilitet og Reaktivitet
Batterier som blir utsatt for ekstern kortslutning, deformasjon ved sammenpressing, og høy temperatur

( over 100°C), kan generere varme og forårsake antennelse.

11. Toksikologisk Informasjon
Akutt giftighet 

Lokale utslag 

: Ingen informasjon 

: Ingen informasjon 

12. Økologisk informasjon
Hvis brukte batterier graves ned i bakken, kan det ytre hylsteret på batteriet ruste, og elektrolytter kan

lekke ut. Det er ingen informasjon om miljømessig påvirkning.

13. Viktige forhold ved skroting av batteri
Når batterier skal kastes, isoler den positive(+) og den negative(-) polen på batteriet slik at polene ikke

kommer i kontakt med hverandre. Batterier kan kortsluttes hvis de stables, eller blandes med andre defekte 

batterier. Sørg for at skroting skjer iht. gjeldende statlige og lokale direktiver.
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14. Transport informasjon

• Hvis et stort antall batterier skal transporteres med båt, bil eller tog, unngå høy temperatur og kondensering.

• Unngå transportmåter som kan gi skade på forpakningen.

• Litium ion batteri er inngår ikke i forskrift om farlig gods vedr. sjøtransport av batterier, underlagt

International Maritime Dangerous Goods-forskriftene(IMDG). Der hvor antall Watt-timer ikke er større 

enn 20Wh/celle og 1 OOWh/batteripakke, kan Litium ion batterier behandles som "ikke-farlig gods".   

Beskrevet i FN´s  Anbefalinger om Transport av Farlig Gods/Spesialforskrift 188, som forutsetter at

produktene ikke kan kortslutte hverandre, og at de er pakket forsvarlig i henhold til  Packing Group Il 

ytelsesnivå.

• IATA (International Air Transport Association): Farlig Gods Regulativ

Pakkeinstruks 965 (Litium ion eller litium polymer celler og batterier uten elektronisk utstyr) 

Gyldig fra 1. april 2016: Litium ion celler og batterier må bli klargjort for transport der ladningsnivået ikke 

overstiger 30 % av full kapasitet. UN 3480, Pl 965. Seksjon IA og IB og Il omhandler frakt med transportfly.

Alle pakker må være merket med Cargo Aircraft Only(Flyfrakt)- etikett i tillegg til annen merking som

kreves i regulativet.   

Seksjon Il kravene gjelder litium ion celler med en Watt-time styrke som ikke overstiger 20Wh, litium ion 

batterier med en Watt-time styrke som ikke overstiger lOOWh, pakket i et antall som er tillatt og 

beskrevet i Seksjon Il, Tabell 965-Il. 

TABELL 965-II 

Innhold 

Litium ion celler og/
eller batterier med en 
Watt-time styrke på 
2. 7Wh eller lavere

Litium ion celler med 
en Watt-time styrke 

høyere enn 2.7Wh men 
ikke mer enn 20Wh 

Litium ion batterier med 
en Watt-time styrke 

høyere enn 2.7Wh men 
ikke mer enn 1 OOWh 

Maksimum antall celler/ 
batterier pr. pakning Ingen begrensning 8 celler 2 Batterier 

2.5 kg N/A N/A 
Maksimum netto mengde 
pr. pakning 

Litium ion celler og batterier som oppfyller kravene i dette avsnitt, styres ikke av andre tilleggskrav i 

dette regulativ unntatt: 

• alle celler og batterier som fyller kravene i alle tester i UN Manual of Tests and Criteria, Part Ill,

underseksjon 38.3;

• celler og batterier må være produsert  under et kvalitetssikret program;

• for batterier må Watt-time styrken være merket på utsiden av batteripakken;

• alle pakker må tåle en falltest på 1,2 m fra alle vinkler uten at:

- celler eller batterier som er i pakken skades;

-innholdet i pakken flytter seg, slik batterier ( eller celler) kommer i kontakt med hverandre;

-innholdet faller ut av pakken.

• Hver pakke må være merket med en merkelapp som viser litium batteri og gyldig flyfraktmerking

• Avsender kan ikke sende mer enn én pakke klargjort iht. til Seksjon Il i enhver enkelt

forsendelse. 

Seksjon IB bestemmelser gjelder for litium ion celler med en Watt-time styrke mindre enn 20Wh, og 

litium ion batterier med enWatt-time styrke mindre enn I OOWh, pakket i et antall som overstiger det som 

er tillatt i  Seksjon Il, Tabell 965-II. 

Det antall litium ion celler eller batterier som overskrider det tillatte antall i Seksjon Il, Tabell 965-11 vil 

bli tildelt til Klasse 9, og bli omfattet av de bestemmelser som kommer til anvendelse iRegulativet.

Dette gjelder også for litium batterier pakket sammen med annet gods, ref. (UN3481), 

IATA Dangerous Goods Regulations, pakkebestemmelse 966. 

Også når litium batterier er installert i annet utstyr, vil (UN3481 ), IATA Dangerous Goods Regulations 

pakkebestemmelse 967 gjelde. 

15. Informasjon om Regulativet
• IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 2014 Edition
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• ICAO TI: International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of

Dangerous Goods by Air 2015-2016 Edition 

• IATA DGR: International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations 57th Edition

(inkludert TILLEGG og TILLEGG Il). 

16. Annen informasjon

Informasjonen i dette dokument er kun for personlig bruk. Den informasjon og de anbefalinger som kommer frem i 
dette dokument er fremsatt i god tro og så nøyaktig som mulig på utgivelsesdatoen. 
Forøvrig gir Sony Energy Devices Corporation INGEN GARANTIER, VERKEN KONKRET ELLER 
INDIREKTE, MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJON, OG FRASIER SEG ALT ANSVAR I DENNE 
SAMMENHENG. 
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