
Akku on selkeästi kriittisessä tilassa,
jos akku tuottaa:

Suojaa litiumparistojen ja -
akkujen ulkoiset virtanavat
teippaamalla tai muovipussin
avulla (jos virtanavat  tai 

Aseta akku tynnyriin.
Sulloainetta ei tarvitse laittaa
ehjien akkujen tynnyriin.

Käsittele varoen ja vältä akun
kolhiintumista.

-johdot ovat näkyvillä). 

Peitä akku sammutuspeitteellä
(vain jos akku ei pala).

 Jos akku palaa, älä yritä
tukahduttaa paloa.

Poistu huoneesta ja sulje sen
ilmastointi (jos mahdollista).

Tee palohälytys 112

Seuraa pelastussuunnitelmaa.

Li-akku, alle 0,5 kg Li-akku, yli 0,5 kg

lämpöä  
ääntä 
tavallisuudesta
poikkeavaa hajua 
muuttaa muotoaan
savuaa, päästää
mitä tahansa kaasuja
tai akku palaa 

 

Akkuun tiedetään kohdistuneen voimakas isku
Akun tiedetään olleen esim. ”kärähtäneen”
laitteen sisällä
Akkua on ladattu tai yritetty ladata viimeisen
kahden vuorokauden aikana

Toiminta vaaratilanteessa

Kuljetetaan ehjien
paristojen ja akkujen

seassa

Ehjä Li-akku Vahingoittunut Li-akku Kriittinen Li-akku

Ehjän yli 0,5 kg Li-akun
pakkaaminen

Vahingoittuneen/puutteellisen
yli 0,5 kg akun pakkaaminen

Pakataan ehjien yli 0,5
kg:n Li-akkujen

vaatimusten mukaisesti

Pakataan vaurioituneiden/
puutteellisten yli 0,5 kg:n Li-akkujen

vaatimusten mukaisesti
Käsitellään kriittisenä akkuna

Onko akku
vahingoittunut tai

puutteellinen?
Ei Kyllä

L I - A K K U
Luokittelu ja pakkaaminen

Huom!
Myös sähköisessä liikkumavälineessä käytössä
olleiden akkujen kanssa toimitaan puutteellisten

akkujen ohjeistuksen mukaisesti.

Li-akku = Litiumioniakku
Lithium, Li-Ion, Li

Jos akku on stabiilissa
tilassa 

siirrä se paloturvalliseen
paikkaan (esim. ulos) ja ota yhteys

Recseriin: 010 249 1717 tai
info@recser.fi.

Pakkaa akku muovipussiin.
Mikä tahansa muovipussi käy.

Aseta akut tynnyriin siten,
etteivät akut pääse liikkumaan
kuljetuksen aikana (tynnyri
täyteen akkuja ja
sulloainetta ympärille).

Puutteellisille akuille tulee olla
oma merkitty tynnyri.

Merkitse vermikuliittia
sisältävän tynnyrin kansi
tarralla tai teipatulla lapulla.

Akku on selkeästi vahingoittunut
tai puutteellinen, jos:

Akku katsotaan varmuuden vuoksi
puutteelliseksi, jos: 

Akku on fyysisesti vaurioitunut tai akusta
vuotaa kemikaaleja

Akku on mahdollisesti kriittisessä tilassa,
jos (käsitellään kriittisenä):

Akulle tiedetään tapahtuneen mikä tahansa yllä
olevista 
Akussa on merkkejä kuumuudesta tai
palamisesta
Akku on pullistunut
Akun on läpäissyt vieras esine 

Onko akku
kriittisessä tilassa?

KylläEi

(VAK erityismääräys 377, pakkaustapa P909) (VAK erikoismääräys 376, pakkaustapa P908)

UN3090 ja UN3480


