säkerhet

viktig INFORMATION
för alla batterijägare!
Även om de insamlade batterierna är förbrukade finns
det alltid en viss brandrisk. Batterierna kan även läcka
batterisyra. Därför vill vi som står bakom Batterijakten komma med några säkerhetstips som minimerar
riskerna.

tejpa plus-polerna!
När flera förbrukade batterier förvaras tillsammans
finns en liten risk att deras poler kommer i kontakt med
varandra. Batterierna kan då börja alstra värme och i
värsta fall fatta eld. Detta undviker ni genom att tejpa
över batteriets plus-pol. Tillsammans med övrigt material från oss får ni särskilda etiketter att sätta fast på
plus-polerna. Tar etiketterna slut kan ni använda vanlig
tejp. Alltså:

Om ni skulle komma i kontakt med batterisyra gäller
följande:
•O
 m man får batterisyra på HUDEN ska syran genast
neutraliseras med tvållösning. Skölj därefter huden
rikligt med vatten.
•F
 år man batterisyra i ÖGONEN måste man skölja rikligt med rent vatten och sedan omedelbart kontakta
läkare!
• Om någon skulle RÅKA SVÄLJA batterisyra kontakta
omedelbart läkare!
Du kan läsa mer om säkerhet och även ladda ner det här bladet på
www.batterijakten.se/sakerhet

• Sätt på etiketterna/tejpa plus-polerna så fort ni kan,
förvara inga batterier utan tejpade poler.
• Ni kan använda vanlig tejp om etiketterna tar slut.
• Clas Ohlson tar ENDAST emot batterier som har
etikett eller tejp på plus-polen.

undvik batterisyra!
Gamla batterier kan läcka frätande batterisyra. Om ni
hittar ett läckande batteri – använd handskar och lägg
genast batteriet åt sidan på ett säkert ställe. Lämna
sedan in det på återvinningsstationen. Inga läckande
batterier får lämnas in till Clas Ohlson. Prata gärna med
barnen innan ni börjar samla batterier, och betona att
de inte ska hantera läckande batterier.

OM BATTERIJAKTEN
Batterijakten är en tävling som ger
alla elever i fjärde klass chansen att
lära sig mer om återvinning, kretslopp och hur vi kan ta tillvara på
jordens resurser. Förstapriset är
20 000 kronor till klasskassan.

Förutom tävlingen tillhandahåller
Batterijakten även en hel del pedagogiskt material kopplat till läroplanen - allt för att underlätta lärarens
jobb och göra lektionerna så roliga
och intressanta som möjligt.

Batterijakten arrangeras av Varta &
Clas Ohlson i samarbete med Håll
Sverige Rent och El-Kretsen med
målet att öka miljömedvetenheten
hos barn och unga.
Läs mer på batterijakten.se

Batterijakten ARRANGERAS AV VARTA Batterier och Clas Ohlson I SAMARBETE MED HÅLL SVERIGE RENT OCH EL-KRETSEN.

