Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DU Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku)
Podpałka parafinowa do grilla FLAMiT stała 16,32,40,64 kostki

1. Określenie substancji / dostawcy

Podpałka parafinowa do grilla FLAMiT stała
16,32,40,64 kostki
Zastosowanie:
Produkt stosowany do rozpalania w piecach, kominkach oraz grillach.
FPH ANTORIA
64-500 Szamotuły
ul. Zamkowa 7
Tel.: +48 61 29 24155
Fax: +48 61 29 21741
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Dawid Janasiak

e-mail: dawid.janasiak@antoria.biz

2. Skład / informacja o komponentach
Chemiczna charakterystyka :
Paliwo stałe z naftą:
EINECS/ELINCS:
CAS:

R65-66, Xn
232-366-4
8008-20-6

Sóle sodowe kwasów sulfonowych C10-C18
Xi, R41-38
EINECS/ELINCS:
268-213-3
CAS:
68037-49-0

50-100%

1-5%

3. Określenie zagroŜeń
R 11
S2
S16
S 46

Produkt łatwopalny (F)
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu Nie palić tytoniu
W przypadku połknięcia natychmiast
skontaktować się z lekarzem i okazać
opakowanie
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4. Pierwsza pomoc
Ogólne wskazówki :
W przypadku niedyspozycji zaciągnąć rady lekarskiej.
Układ oddechowy : w przypadku zatrucia produktami rozkładu lub w trakcie
poŜaru wyjść - na świeŜe powietrze.
Skóra : przemyć glikolem polietylenowym, a następnie duŜą ilością wody.
Oczy : natychmiast przemywać duŜą ilością wody (równieŜ pod powiekami).
Połknięcie : o ewentualnym wywołaniu wymiotów powinien zdecydować lekarz ;.
Natychmiast obficie popić wodą (jeśli to moŜliwe z dodatkiem węgla aktywnego)
oraz wezwać lekarza ;
Nie podawać oleju rycynowego, mleka ani napojów zawierających alkohol !
W zaistniałych sytuacjach , kiedy wymagana jest lub konieczna pomoc
medyczna skontaktować się z najbliŜszym Ośrodkiem Toksykologicznym :
Gdańsk /0-58/ 301-65-16 , Kraków /0-12/ 411-99-99 , Lublin /0-81/ 747-54-75 ,
Łódź / 0-42 / 657-99-00 , Poznań / 0-61 / 847-69-46 , Rzeszów / 0-17/ 85-34517,
Sosnowiec /0-32/ 66-11-45,Warszawa/0-22/ 619-08-97, Wrocław /0-71/34-33008

5. Środki walki z ogniem
Środki gaśnicze : piasek, piana, dwutlenek węgla (CO2), suche proszki gaśnicze,
rozproszony strumień wody - nie uŜywać działek wodnych !
Podczas spalania mogą powstawać :
tlenek i dwutlenek węgla, tlenki fosforu (PxOy) oraz inne toksyczne sustancje
W przypadku poŜaru i braku powietrza uŜywać maski przeciwpoŜarowej.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
Zalecenia ogólne:
Oddalić wszystkie źródła ognia.
Zapewnić odpowiednie wietrzenie, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.
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Postępowanie w przypadku przedostania się do środowiska:
zapobiegać przedostawaniu się do cieków wodnych, kanalizacji i rzek.
Postępowanie podczas czyszczenia i zbierania:
Zebrać mechanicznie i przenieść do odpowiedniego pojemnika z odpadami.
Odzysk podczas utylizacji jest zalecany.

7. Środki bezpieczeństwa podczas składowania
Materiał nie wymaga szczególnego obchodzenia się.
Składować w suchych, chłodnych i dobrze wietrzonych miejscach. Chronić przed
przegrzaniem. Gorący produkt wydziela palne opary!
Składować z dala od źródła ognia, gorących powierzchni i silnych utleniaczy.
Trzymać z dala od środków spoŜywczych, napojów oraz pasz.
Nie składować z substancjami silnie utleniającymi!

8. Zabezpieczenie osobiste
NDS 525 mg/m3, 100ppm nafta (petroleum)
Materiał nie wymaga szczególnego obchodzenia się.
Drogi oddechowe : podczas normalnego obrotu oraz składowania ochrona dróg
oddechowych nie jest wymagana.
Zabezpieczenie rąk: podczas długotrwałego kontaktu zalecane
nieprzepuszczalne rękawice; kauczuk butylowy, >120 min (EN374)
Zabezpieczenie ciała: minimalizować kontakt ze skórą , uŜywać odzieŜy
ochronnej.
Ogólne środki bezpieczeństwa – higiena osobista: nie przechowywać w
kieszeniach kostki rozpalającej, myć ręce przed jedzeniem, piciem oraz po pracy.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne
Forma : płyty
Barwa : biała
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Zapach : charakterystyczny dla węglowodorów, olejopodobny
Gęstość w 20oC 0,81g/cm3
Nierozpuszczalna w wodzie

10. Stabilność i reaktywność
Stabilność : produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania.
Materiały których naleŜy unikać : silne środki utleniające.
Niebezpieczne produkty rozkładu : tlenek węgla ( CO ) ;
podczas poŜaru mogą powstawać tlenki fosforu ( np. P2O5 )
Produktu nie naleŜy składować w pobliŜu źródła ognia, wolnych płomieni,
rozgrzanych powierzchni lub materiałów
Rozkład termiczny : nie zaobserwowano podczas normalnego przechowywania

11. Toksyczność
Podczas właściwego obrotu i przy przestrzeganiu ogólnych zasad higieny
osobistej nie zaobserwowano Ŝadnych niekorzystnych zmian na zdrowiu.
Po połknięciu mogą wystąpić podraŜnienie Ŝołądka, nudności, biegunka,
Wymioty.

12. Ekologia
Ogólne wskazówki : zapobiegać przedostawaniu się do wód powierzchniowych i
kanalizacji ; produkt w niewielkim stopniu zanieczyszcza wodę.

13. Utylizacja
Spalanie- utylizować jako odpad niebezpieczny
Opakowanie – moŜe słuŜyć jako materiał wtórny.
Kod substancji odpadowej: 150202

14. Przepisy transportowe
Produkt nie stwarza zagroŜenia podczas transportu wg kodów ADR/RID
Kod klasyfikacyjny:
F1
Opis towaru :
PODPAŁKA , STAŁA z cieczą zapalną
Klasa/cyfra/litera
4.1
Materiał-nr
2623
Grupa pakowania
III
Opakowania zbiorcze:
LQ9 6kg/30kg brutto
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15. Przepisy
Zgodnie z istniejącymi przepisami i dyrektywą EC niniejszy produkt powinien
posiadać następujące oznaczenia :
Symbol:

produkt wysoce łatwopalny

Zwroty R:
R11 produkt łatwopalny
Zwroty S:
S2 przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
S16 Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić tytoniu.
S46 w przypadku połknięcia natychmiast wezwać lekarza i pokazać opakowanie
Specjalne oznakowanie: nie jest wymagane.

16. Inne informacje
Niniejsze informacje oparte są na obecnej wiedzy i nie powinny być traktowane
jako gwarancja specyficznych własności produktu.
Data wydania : 05.09.2007
Aktualizacja: 27.07. 2009

5

