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1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Produkt: 
Numer zarejestrowania 
UŜywać: 
Identyfikacja zastosowania: 
Sposób działania: 
Firma: 

Telefon: 
Fax: 
Strona domowa: 
E-mail: 
Numer alarmowy: 
odpowiedzialny: 

Podpałka biała 
nie dotyczy 
Patrz oznaczenie produktu 
Ŝadne 
Patrz informacja o produkcie. 
RYDEŁKO Sp. z o.o. Sp.k.   

Gola Górowska 20,  56-200 Góra 

065-5433560 

065-5444359 

www.rydelko.pl 

rydelko@rydelko.pl 

0426314724 
 
 

2. Identyfikacja zagroŜeń

ZagroŜenia fizyczno-chemiczne: 

ZagroŜenia dla zdrowia: 

ZagroŜenia dla środowiska: 

Inne zagroŜenia: Symbole 

zagroŜenia: 

Patrz R-zwroty. 
Nie wymieniono szczególnych zagroŜeń. 
Nie wymieniono szczególnych zagroŜeń. 
Ŝadne 

  

 

R-zwroty: 

Produkt wysoce 
łatwopalny 
R 11: Produkt wysoce łatwopalny. 

 

3. Skład / Informacja o składnikach 

   Kerosine (petroleum) 
Xn, R65-66 CAS: 8008-20-6,  EINECS/ELINCS: 232-366-4,  EU-INDEX:   

Sulfonie acids, C10-18-alkane, sodium salts          1 - < 5% 
Xi, R41-38 CAS: 68037-49-0,  EINECS/ELINCS: 268-213-3,  EU-INDEX: ,  ECBnr: 

Komentarz części składowych:       Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagroŜeń znajduje się w rozdziale 16. 

 

4. Pierwsza pomoc 

Informacje ogólne:          Ŝadne 
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: 
                                        nie dotyczy 

Kontakt ze skórą:           W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć glikolem polietylenowym, po czym duŜą ilością wody. 
                                            W przypadku, gdy podraŜnienie skóry nie ustępuje naleŜy skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku kontaktu z oczami, płukać dokładnie wodą. 

W przypadku wystąpienie objawów, wezwać pomoc medyczną. 

Wezwać natychmiast pomoc lekarską. 

Leczenie objawowe. 

 

50 - < 100% 
ECBnr: 

Kontakt z oczami: 

Drogą pokarmowa: 

Wskazówki dla lekarza: 
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5. Postępowanie w przypadku poŜaru 

Stosowny środek gaszący: Piasek. 
Rozpylony prąd wody. 
Piana. 
Proszek. 
Dotlenek węgla.  

    Środki gaśnicze, których ze względów bezpieczeństwa nie moŜna zastosować: 
Zwarty strumień wody.  

Szczególne zagroŜenia ze strony substancji lub samego produktu, albo jego produktów spalania: 
Ryzyko powstania toksycznych produktów rozkładu termicznego. 

Specjalny sprzęt ochronny dla straŜaków: 
Nosić półmaski chroniące układ oddechowy. 
Nie wdychać wybuchowych i/lub palnych gazów. 

Dodatkowe wskazówki: Pozostałości po poŜarze i zanieczyszczona woda uŜywana do gaszenia ognia, muszą być usunięte 
zgodnie z przepisami. 

     W razie awarii ochłodzić pojemniki strumieniem wody. 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

    Środki ochrony osobistej: Nie przechowywać w pobliŜu źródeł ognia. 
Zapewnić właściwą wentylację. 

Środki ochrony środowiska: Nie wypuszczać do ścieków/wód powierzchniowych/gruntowych. 
Procedury czyszczenia / przyjęcia: 

Zbierać mechanicznie. 

    Usunąć zaabsorbowany materiał zgodnie z przepisami.  

 

7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie  

     Wskazówki dotyczące bezpiecznego uŜytkowania: 
Nie są wymagane szczegółowe pomiary, jeŜeli stosowanie jest właściwe. 

Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przed poŜarem i eksplozją: 
Gorący produkt powoduje powstawanie palnych par. 
Nie przechowywać w pobliŜu źródeł ognia - Nie palić tytoniu. 

Wymagania dla magazynów i pojemników: 
Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. 

Wskazówki dotyczące sposobu przechowywania: 
Nie przechowywać razem z utleniaczami. 

Dalsze informacje o warunkach przechowywania: 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać w suchym miejscu.  

 

8. Kontrola naraŜenia/środki ochrony indywidualnej 

Dodatkowe uwagi przy projektowaniu systemu technicznego: 
Zachować wystarczającą wentylację nawiewną i wyciągową na stanowisku pracy. 

Składniki o wartościach granicznych, nad którymi konieczny jest dozór na miejscu pracy: 
50 - < 100%       Kerosine (petroleum), 100ppm*, 525mg/m³*, Uwagi ogólne: OSHA 

* NDS (najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie) 

 

      Ochrona dróg oddechowych: nie dotyczy 
  Ochrona rąk: kauczuk butylowy, > 120 min (EN 374) 
  Ochrona oczu: Okulary ochronne. 
  Ochrona skóry: nie dotyczy 
  Ogólne zasady ochrony: Nie wdychać mgieł. 
  Zasady higieny: Stosować krem ochronny dla skóry. 

Myć ręce przed przerwą i po pracy.        

Ograniczenie i kontrola przedostawania się do środowiska naturalnego: 
nie oznaczony 
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9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

Stan skupienia: stały 
Kolor: biały 
Zapach:   olejo podobny 
Wartość pH: nie dotyczy 
Wartość pH[1%]: nie dotyczy 
Temperatura wrzenia [°C]: nie dotyczy 
Punkt zapłonu [°C]: nie dotyczy 
Palność [°C]: nie dotyczy 
Dolna granica wybuchowości:   nie oznaczony 
Górna granica wybuchowości:   nie oznaczony 
Utlenianie: brak 
Pięcie par [kPa]:   nie oznaczony 
Gęstość [g/ml]: 0,81 
Gęstość przy [°C]: (20°C) 
Gęstość sypowa [kg/m3]:   nie oznaczony 
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 
Koeficjent rozdzielający [n-oktanol/woda]: 

                                                               nie oznaczony 

Lepkość:                                           nie dotyczy 
Względna gęstość par w stosunku do powietrza: 
                                                               nie oznaczony 

Wyparować:                                      nie oznaczony 
Temperatura topnienia [°C]:            nie dotyczy 
Samozapalenie [°C]:                        nie oznaczony 
Rozklad pod wplywem temperatury [°C]: 
                                                             nie oznaczony 

 
10. Stabilność i reaktywność 

Niebezpieczne reakcje:               Nie znane są niebezpieczne reakcje. 
Niebezpieczne rozkładające się produkty: 

                                                            nie dotyczy 

 
11. Informacje toksykologiczne 

 

Ostra toksyczność oralna: Nie oznaczony 
Ostra toksyczność skórna: Nie oznaczony 
Ostra toksyczność inhalacyjna: Nie oznaczony 
Działanie draŜniące na oko: Nie oznaczony 
DraŜniące działanie na skórę: Nie oznaczony 
Sensybilizacja: Nie oznaczony 
Subostra toksyczność: Nie oznaczony 
Toksyczność przewlekła: Nie oznaczony 
Mutagenność: Nie oznaczony 
Toksyczność w odniesieniu do reprodukcji: 

nie oznaczony 

Rakotwórczość:                                nie oznaczony 
Doświadczenie w praktyce:              Ŝadne 
Uwagi ogólne:                                   Klasyfikacja zgodna z zaleceniami dyrektywy dotyczącej preparatów. 
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12. Informacje ekologiczne 

Toksyczność w odniesieniu do ryb: 
nie oznaczony 

Toksyczność dla planktonu: nie oznaczony 
Sposób zachowania się w kompartmencie środowiskowym: 

nie oznaczony 

Sposób zachowania się w oczyszczalni ścieków: 

nie oznaczony 
Toksyczność w odniesieniu do bakterii, stęŜenie skuteczne: 

nie oznaczony 
Rozkładalność biologiczna:               nie oznaczony 
COD:                                                          nie oznaczony 
BOD 5:                                                     nie oznaczony 
AOX-Informacje:                                 nie dotyczy 
2006/11/WE:                                        tak 
Pierwsza pomoc / informacje ogólne: 

Brak danych ekologicznych. 

 

13. Postępowanie z odpadami 

Produkt: 

Nieoczyszczone opakowania: 

Kod substancji odpadowej 
(zalecany): 

 

Utylizować jako odpad niebezpieczny. 
Zastosować się do informacji producenta o moŜliwości ponownego stosowania. 
Opakowania, których nie moŜna wyszyścić, konieczne jest unieszkodliwić po uzyskaniu zgody od 
Regionalnego Urzędu dla Unieszkodliwiania Odpadów. 
150202* 

14. Informacje o transporcie 

Transport lądowy ADR: 
- Kod klasyfikacyjny: 

 

 

- Karta substancji    

  niebezpiecznej: 

- ADR Limited Quantities: 

UN 2623 ZAPALARKI, STAŁE, z cieczą zapalną 4.1, III 

F1 

 

LQ9: 6kg 

 

Transport morski IMDG: 
- EMS: 

 

 

- Karta substancji   

  niebezpiecznej: 

- IMDG Limited Quantities: 

UN 2623 Firelighters, solid 4.1 III 

F-A, S-I 

 

LQ: 5 kg 

 

Transport lotniczy IATA: 
 

 

 - Karta substancji  

   niebezpiecznej: 

UN 2623 Firelighters, solid 4.1 III 
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15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Scenariusz naraŜenia: nie dotyczy 
Raport bezpieczeństwa chemicznego: 

nie dotyczy 

Znakowanie: Produkt sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z dyrektywami EC. 
Symbole zagroŜenia: 

 

 

R-zwroty: 

S-zwroty: 

Specjalne oznakowanie: 

Procedura zezwoleń, TYTUŁ VII: 

Ograniczenia, TYTUŁ VIII: 

EEC - PRZEPISY:  

TRANSPORT - PRZEPISY: 

Produkt wysoce łatwopalny 
 

R 11: Produkt wysoce łatwopalny. 
 

S 2: Chronić przed dziećmi. 
S 16: Nie przechowywać w pobliŜ u źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
S 46: Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. 
Ŝadne 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
 

 

1967/548 (2004/73, 29. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006. 
 

 

 ADR (2007); IMDG-Code (33. Arndt.); IATA-DGR (2008). 
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PRZEPISY NARODOWE Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU z 2001 nr 11, poz. 

84ze zm.); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (DzU z 2003 nr 199, poz. 1948); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DzU z 2004 nr 2, poz. 7 i 
8); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.października.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DzU z 2004 nr 243, 
poz. 2440); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (DzU z 2004 nr 
260, poz. 2595); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty 
charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (DzU nr 142, poz. 
1194); 
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1852) 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U nr 217, poz. 1833; zmiany z dnia 30 
sierpnia 2007 roku Dz.U. 161 poz.1142); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 2004 r. Zmieniające 
rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o 
działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771); 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych     
młodocianym (DzU nr 85, poz. 500ze zm.); 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. W sprawie prac wzbronionych kobietom 
(DzU nr 114, poz. 545 ze zm.); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2001 r. Zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451.); 
rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów 
niebezpiecznych. (Dz.U. 2001 nr 14 poz.141); 

                                                             Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DzU nr 199, 
poz. 1671 Dz.U. 2002 nr 236 poz.1986,); 
rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987 r. w sprawie wykazu rzeczy 
niebezpiecznych wyłączonych z przewozu 
koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu 
(DzU nr 32, poz. 169); 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628); 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. 
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U. 2004 nr 11 poz. 97); 
rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 
1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz 
warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (DzU nr 116, poz. 
503); 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (DzU nr 129, poz. 1108); 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, 
alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 

                                                             dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (DzU nr 87, poz. 796). Dz.U. 171. poz. 166, rok 2003 
rozporządzenie MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Dz.U. 171. poz. 1666 rok 2003. Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2007 roku w sprawie karty charakterystyki. Dz.U. 2007 Nr 215 poz. 1588. 
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16. Inne informacje 

R-zwroty (Rozdziale 03): R 66: Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
R 65: Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R 41: Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 
R 38: Działa draŜniąco na skórę.  

 

 

 

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być 
uzasadnieniem prawomocnych umów.  

 


