
Festooli liitiumioonakude ohutusteave 
(Edaspidi aku või akukomplekt) 

1. Toote ja ettevõtte nimetus 

1.1. Kauba nimi 

Järgmist tüüpi nimetused kehtivad üksikakude kohta, mis võivad olla ka osa seadmest. Konkreetseid 
tehnilisi andmeid saab lugeda akul olevalt tunnusmärgilt. 
Tavaliselt on xxx-i asemel esitatud aku nimetus ja mahtavuse teave. 

BP 18 Li xxx 

BPC 15 xxx 

BPC 12 Li xxx 

BP-XS xxx 

1.2. Teave tootja/tarnija kohta 

Festool GmbH 

Wertstraße 20, 
D-73240 Wendlingen a.N. 

Telefon: +49 (7024) 804 - 0 
Faks: +49 (7024) 804 - 20599 
info@festool.com 

2. Võimalikud ohud 
Kui kasutate akusid vastavalt tootja juhistele, on need ohutud ja tervisele kahjutud. 

➢ Väärkasutamine või olukorrad, mille tõttu võidakse toodet valesti kasutada, 
võivad põhjustada lekkeid ja aku sisu võib välja tulla ning toode võib laguneda. 

➢ Üldiselt eeldatakse, et kokkupuude lekkinud aku osadega 
võib põhjustada tervisele ja keskkonnale ohtu, seetõttu tuleb nähtavalt probleemsete akudega 
kokkupuutel (sisu lekkimine, deformatsioonid, värvide muutumine, 
mõlgid jms) kasutada piisavaid keha- ja hingamiskaitsevahendeid. 

➢ Kasutage ainult konkreetse akutüübi jaoks ette nähtud laadimisseadet. 

➢ Ärge lühistage akusid. 

➢ Ärge kahjustage akusid mehaaniliselt (puurimise, läbistamise, moonutamise, 
lahtivõtmise vms teel). 

➢ Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas. 
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➢ Hoiustage akusid alati jahedas ja kuivas kohas. 

➢ Ärge kastke akusid vedelikesse. 

➢ Ärge laske akudel kuumeneda üle lubatud temperatuuri ja ärge põletage neid. 

➢ Kaitske akusid otsese päikesevalguse, kuumuse ja lahtise leegi eest – ärge visake kunagi akut 
tulle,kuna akud võivad tulega kokkupuutel tugevasti reageerida. Akukomponendid võivad sel 
juhul märkimisväärselt energiat kiirata. 

2.1. Ohutu käsitsemine ja kasutamine 

Akusid tuleb alati käsitseda vastavalt tootja juhistele. See kehtib eriti mehaanilise ja termilise pinge 
piirangute järgimise kohta (akuelementide temperatuur). 

Tühjenemine:      10...80 °C 

Laadimine:       –5...55 °C 

Festooli akusid ja Festooli laadimisseadmeid turustatakse koos tootepakenditena, nii et need on 
omavahel ühilduvad. Akusid ja laadimisseadmeid ei tohi mingil juhul muuta ega moonutada.  

Kasutage Festooli akusid ainult koos Festooli seadmetega ja laadige neid ettenähtud 
laadimisseadmetega. Ärge kasutage ega laadige defektseid, kahjustatud või deformeerunud akusid. 

Akud võivad ohtu kujutada ka väidetavalt tühjaks laetud olekus ja need võivad edastada tugevat 
lühisvoolu. 

3. Koostis, teave komponentide kohta 

Katoodid:   • Liitium-, nikkel-, alumiinium- ja koobalt-/liitium-mangaan-oksiid  

     (aktiivne materjal) 

       • Polüvinülideenfluoriid (sideaine) 

                    • Grafiit (voolujuhtiv materjal) 

Anoodid:     • Grafiit (aktiivne materjal) 

  • Stüreen-butadieen-kumm / 
     karboksümetüültselluloosi naatriumsool (sideaine) 

Elektrolüüdid:    • Orgaaniline lahusti (vees mittelahustuv vedelik) 

 • Liitiumisool 

Toode ei sisalda ei metall-liitiumi ega liitiumisulameid. 
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4. Esmaabimeetmed 

4.1. Lekkinud ained satuvad nahale või silma 
(elektrolüüt) 

Sellise kokkupuute korral tuleb kannatada saanud piirkonda loputada põhjalikult veega ja seda vähemalt 
15 minutit. Silma sattumisel loputada silmi põhjalikult ja alati pöörduda ka arsti poole. 

4.2. Põletused 

Kõigi võimalike põletustega tuleb tegeleda vastavalt vajadusele, ning samuti on tungivalt soovitatav 
pöörduda arsti poole. 

4.3. Hingamisteed 

Kui gaasi eraldamisel tekib tugev suits siis lahkuge kohe ruumist. Suuremate koguste korral või 
hingamisteede ärrituse tekkides pöörduge arsti poole. Võimaluse korral tagage piisav ventilatsioon. 
Loputage suud ja suuümbrust veega ning pöörduge kohe arsti poole. 

5. Tuletõrjemeetmed 
Akupõlenguid saab tavaliselt kustutada rohke veega ja spetsiaalset kustutit vaja ei ole. Aku põhjustatud 
keskkonnapõlengute vastu saab kasutada tavalisi kustutusvõtteid. Akupõlenguid ei pea käsitlema 
teistmoodi kui keskkonnapõlenguid. 

Vee jahutav mõju takistab tulel akuelementideni ulatumast, mis pole veel jõudnud süttimiseks kriitilise 
temperatuurini („termolaviin“). 

Vähendage tule võimsust, jagades suuremad kogused väiksemateks ja transportides need ohtlikust 
piirkonnast eemale. 

6. Meetmed soovimatute lekete korral 
Kui aku korpus saab kahjustada, võivad elektrolüüdid lekkida. Akud tuleb panna õhukindlasse suletud 
plastkotti, mis on täidetud kuiva liiva, kriidipulbri (CaCO3) või vermikuliidiga. Elektrolüüdijäljed võib ära 
pühkida kuiva köögirätikuga. Vältige aku puudutamist ja kandke selleks kaitsekindaid. Puhastage rohke 
puhta veega. 

Kasutage asjakohaseid isikukaitsevahendeid (kaitsekindad, kaitserõivad, näomask, hingamismask). 
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7. Käsitsemine ja hoiustamine 
Akudel ja kasutusjuhistel olevaid hoiatusteateid tuleb alati hoolikalt järgida. Kasutage ainult soovitatavat 
tüüpi akusid. Akusid on soovitatav hoiustada toatemperatuuril ning kuivas keskkonnas. Festooli akusid 
tohib hoiustada ainult lubatud temperatuurivahemikus, vt peatükki 2.1 „Ohutu käsitsemine ja 
kasutamine“ Suure hulga akude hoiustamise korral peaksite nõu küsima vastavatelt kohalikelt asutustelt 
ja kindlustusettevõtetelt. 

8. Kokkupuute piiramine ja jälgimine / isikukaitsevahendid 
Akud on tooted (kaubad), millest ei eraldu tavalistes ja mõistlikult prognoositavates kasutustingimustes 
mingeid materjale. 

9. Füüsikalised ja keemilised omadused 
Plastkattega kompaktakukomplekt. 

10. Toksikoloogiline teave 
Õige käsitsemise korral ja üldiselt kehtivate hügieeninõuete järgimisel ei kujuta aku tervisele mingit 
teadaolevat ohtu. 

11. Keskkonnateave 
Õige kasutamise korral ei avalda aku eeldatavasti keskkonnale negatiivset mõju. 

12. Märkused utiliseerimise kohta 
Mahatõmmatud prügikasti sümbol tuletab meelde, et akusid ei tohi Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) 
koos olmejäätmetega ära visata , vaid need tuleb koguda eraldi. 

Utiliseerige kasutatud laenguta akud Festooli spetsialistidest edasimüüjate juures või asjakohases 
avalikus kogumispunktis. 

Festooli liitiumioonakude utiliseerimine avalikus kogumispunktis pole soovitatav, sest isegi kui neil ei ole 
laengut, on nende ehitus selline, et välisel kontaktil akuga on ikkagi laeng olemas. Festooli 
liitiumioonakud tuleb tasuta kasutuselt kõrvaldamiseks viia Festooli spetsialistidest edasimüüjate 
juurde. Järgige oma regioonis kehtivaid eeskirju keskkonnasäästliku utiliseerimise kohta. 

Lühiste ja sellega kaasneva soojenemise vältimiseks ei tohi akusid kunagi hoiustada ega transportida 
kaitsmata, lahtise täitematerjaliga. Aku tuleb tagastada nii, et see on kaitstud lühiste eest. Sobivad 
meetmed lühiste vältimiseks: 

•  akud tuleb panna originaalpakendisse või plastkotti; 

•  poolused tuleb katta teibiga; 

•  aku tuleb asetada kuiva liiva sisse. 

 

 

 

Festooli liitiumioonakude ohutusteave, märtsi 2017 versioon      Lk 4/6 
 



 

13. Transporditeave 
Akude kaubandusliku transportimise kohta kehtivad ohtlike kaupade eeskirjad. Ettevalmistused 
transpordiks ja ka transportimise tohivad teostada ainult vastava väljaõppe saanud töötajad või tegevust 
peab saatma asjakohane spetsialist või kvalifitseeritud ettevõte. 

13.1. Transpordieeskirjad 

Akude kohta kehtivad järgmised ohtlike kaupade eeskirjad ja nendega seotud erandid – vastavas 
kehtivas versioonis. 

Klass: 9    Ohusilt: 9A 

Saksakeelne nimetus      Eestikeelne nimetus 

UN 3480          Lithium-Ionen-Batterien                         Liitiumioonakud 

 UN 3481          Lithium-Ionen-Batterien 
                          in Ausrüstungen 

 Seadmetes sisalduvad liitiumioonakud 

 UN 3481          Lithium-Ionen-Batterie, 
                         mit Ausrüstungen verpackt 

 Koos seadmetega pakendatud liitiumioonakud 

ADR, RID: 

•  Erieeskirjad:    SP188, SP230, SP376, SP377, SP636b 

•  Pakendamisjuhised:   P903, P908, P909 

•  Transpordikategooria:   2 

•  Tunneli kategooria:   E 

IMDG-kood: 

•  Erieeskirjad:    SP188, SP230, SP376, SP377, SP636b 

•  Pakendamisjuhised:   P903, P908, P909 

• EmS:     F-A, S-I 

•  Lastimiskategooria:   A 

•  Lastimiskood:    SW19 

ICAO, IATA-DGR: 

•  Erieeskirjad:    A88, A99, A154, A164, A183 

•  Pakendamisjuhised:   Pl965, Pl966, Pl967 
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13.2. Testimiseeskirjad 

Festooli akud on läbinud testid ja vastavad ÜRO juhendi osa III jaotise 38.3 kriteeriumitele ning on 
transportimiseks heaks kiidetud. 

Defektsete või kahjustatud akude kohta kehtivad rangemad eeskirjad, mis võivad kaasa tuua täieliku 
transpordikeelu. Transpordikeeld kehtib õhutranspordi kohta (ICAO T.I., IATA DGR – erisätted A 154). 
Enne defektsete või kahjustatud akude transportimist võtke ühendust Festooli turustusettevõttega. 

Teavet müüdud, kuid kahjustamata akude transportimise kohta leiate 
pakendamisjuhistest ((P903a ja P903b / ADR. 

Akujäätmete või taaskasutusse või utiliseerimisse saadetavate akude saatmine on keelatud õhuliikluse 
kaudu (IATA erisäte A183). Erandid peavad heaks kiitma asjakohased riiklikud asutused ning 
lennuettevõtte osariik. 

14. Õigusjuhised 
Transpordieeskirjad IATA, ADR-i, IMDG, RID järgi 

15. Märkused aku kohta 
Kui märkate siutsu, kuumust, lõhna, müra tekkimist või kui on näha deformeerumine, siis eraldage aku 
seadmest ja minge ise kohe akust ohutusse kaugusse. Hoidke lapsed ja loomad piirkonnast eemal. 
Hoidke aku eemal tuleohtlikest materjalidest. 

16. Muu teave 
Antud märkused on abiks õigusnõuete järgimisel, kuid ei asenda neid ja need põhinevad praegustel 
teadmistel. 

Teave on koostatud meie teadmistest lähtuvalt. 

Need ei viita omaduste tagamisele. Käitajad ja kasutajad peavad omal vastutusel kehtivaid õigusakte 
ja eeskirju järgima. 

Antud dokument põhineb EPTA (European Power Tool Association) dokumendil „Safety information 
for Lithium-Ion Batteries for Cordless Power Tools and Electric Garden Equipment“ (Juhtmeta 
elektritööriistade ja elektriliste aiatöömasinate liitiumioonakude ohutusteave). 

Selle teabe koostamisel on võetud arvesse organisatsiooni Umweltkanzlei Dr. Rhein 
Beratungs- und Prüfgesellschaft mbH, Sarstedt nõuandeid – www.umweltkanzlei.de 

Selle infolehe eesmärk on esitada õiguseeskirjad lakoonilisemas ja paremini mõistetavas vormis. Keerukuse 
ja asukohapõhiste erinevuste tõttu ei ole see infoleht täielik. Kahtluste korral küsige selgitusi Festoolilt, 
vastavalt ametiasutustelt või mõnelt pädevalt spetsialistilt. 
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