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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95,  info@eurol.com, www.eurol.com

Eurol Accuzuur bevat 37% zwavelzuur en is geschikt voor 
elk merk accu. Voor het bijvullen van de accu uitsluitend 
gedemineraliseerd water gebruiken (altijd zuur bij water 
voegen).

Waarschuwing: 
PAS OP: Dit product is corrosief/bijtend
Loodaccu's zijn gevuld met zwavelzuur, soortelijk gewicht 
1,28 kg/l.

Dit zuur kan brandwonden op de huid veroorzaken en 
tast vele materialen aan.

Nooit water bij zuur gieten.Bij aanraking met de huid: 
direct spoelen met veel water !

Indien accuzuur in de ogen komt: direct spoelen met veel 
water en een arts raadplegen ! 
Gemorst accuzuur wegspoelen met veel water, eventueel 
neutraliseren met soda.

Fysische eigenschappen
Kleur Kleurloos
Dichtheid bij 20°C 1.28 kg/l ASTM D 1298
pH 1

Technische vloeistoffen - Batterijvloeistoffen

Tijdens het laden ontstaat het explosieve waterstofgas 
(knalgas ).

Een kleine vonk is voldoende om de accu te laten 
exploderen.
Plaats tijdens het laden de accu in een voldoende 
geventileerde ruimte.

Voorkom vonkvorming en open vuur in de directe 
nabijheid van de accu.

Omschrijving

Eurol Battery Acid
Voor het bijvullen van elk type accu


