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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
Nazwa produktu: PODPAŁKA DO GRILLA I KOMINKA „PARAFINOWA” 
 
Zastosowanie: Rozpalanie grilla i kominka. 
 
Identyfikacja przedsiębiorstwa:  
 
Producent: 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, Czesław Rydełkiewicz, 
Gola Górowska 20, 56 – 200 Góra 
tel. +48 (65) 543 35 60 
fax. +48 (54) 544 43 59 
email: rydelko@rydelko.pl 
www.rydelko.pl 
 
Dział sprzedaŜy:   tel./fax 65 54 67 362 
 
 
Telefon alarmowy 024 365 51 74 ( czynny w godz. 7:00 – 15:00) 
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki rydelko@rydelko.pl 
 
2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 
 
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 
stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 
ws. REACH 

 
Produkt jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny: 

• Preparat szkodliwy Xn z przypisanymi zwrotemi: 
 R65 - działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia, 
 R66 – powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszenie lub pękanie skóry, 
 R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 
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3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Składniki stwarzające zagroŜenie: 

Nazwa chemiczna % wag Nr CAS Nr WE 
Symbol 

ostrzegawc
zy 

Symbole 
zagroŜenia 

(R) 

Tetradekan >35 629-59-4 211-096-0 Xn 65-67 

Pentadekan <30 629-62-9 211-098-1 Xn 65 

Heksadekan <25 544-76-3 208-878-9 Xn 65-66 

Heptadekan <15 629-78-7 211-108-4 Xn 65 

      

 
Numery rejestracyjne (ECHA) zostaną wprowadzone do karty, gdy odpowiednie substancje zostaną 
prerejestrowane lub rejestrowane. DNEL i PNEC nieustalone. 
 
4. PIERWSZA POMOC 
 
Uwaga: W pierwszej kolejności naleŜy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skaŜonego środowiska. UłoŜyć 
na lewym boku z głową skierowaną w dół. Ratujący powinni zadbać równieŜ o własne bezpieczeństwo. 

Zatrucie inhalacyjne: 

1. W normalnych warunkach brak zagroŜenia poprzez wdychanie.  
       W podwyŜszonych temperaturach wdychanie par produktu moŜe powodować objawy 
        narkotyczne.  
2. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby – wykonać sztuczne oddychanie lub podać  tlen – 
najlepiej, jeśli tego dokona osoba przeszkolona. 
3. Zapewnić pomoc lekarską. 

Zatrucie drogą pokarmową: 

1. W razie zatrucia doustnego przepłukać usta wodą i skontaktować się z lekarzem lub 
        centrum toksykologicznym. Nie wywoływać wymiotów. Groźba zachłyśnięcia się. 
2. Do chwili odtransportowania do szpitala choremu zapewnić spokój, leŜenie i ciepło. 

SkaŜenie skóry: 

1. Zdjąć skaŜone ubranie. Oczyścić mechanicznie skaŜoną skórę, przemyć duŜą ilością  wody, 
następnie wodą z łagodnym mydłem. 
2. W przypadku, gdy podraŜnienie skóry nie mija, skonsultować się z lekarzem  dermatologiem. 

SkaŜenie oczu: 
1. Przemyć skaŜone oczy strumieniem letniej wody przez 15-20 minut, przy  wywiniętych powiekach. 
2. Zapewnić pomoc okulisty. 
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5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 
 
Szczególne zagroŜenia 

Materiał palny o niewielkim zagroŜeniu poŜarowym. Produkt pali się  jedynie po ogrzaniu do stanu 
powyŜej temperatury zapłonu. Niebezpieczeństwo moŜe się zwiększyć z powodu drobnych ilości 
zanieczyszczeń węglowodorami o duŜej lotności. W warunkach poŜaru powstają tlenki węgla (CO, i CO2) 

Zalecenia szczegółowe: 

Ewakuować osoby postronne zgodnie z kierunkiem wiatru. Mały poŜar gasić gaśnicą śniegową (CO2) lub 
proszkową (ABC albo BC), duŜy poŜar gasić pianą lub w ostateczności rozproszonymi prądami wody. 

Uwaga: Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się cieczy. Powoduje to 
rozprzestrzenianie ognisk poŜaru. Zbiorniki naraŜone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić 
wodą, a w miarę moŜliwości usunąć z zagroŜonego obszaru. 

Zalecane środki gaśnicze: 

• gaśnice śniegowe (CO2), 
• gaśnice pianowe, gaśnice płynowe z dodatkowym wodnym roztworem środka, 
• gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC, 
• gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym BC, 
• woda rozproszona. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze: 

Nie stosować wysokociśnieniowych strumieni wody 

Środki ochrony dla straŜaków: 

Stosować kombinezony ochronne oraz izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleŜnym źródłem powietrza. 
 
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
 ŚRODOWISKA 
 
Zalecenia ogólne: 

W przypadku wydostania się większej ilości produktu do środowiska, skaŜony teren naleŜy wyizolować z 
otoczenia, a poza jego obręb wyprowadzić osoby postronne. W pierwszej kolejności odciąć źródło 
skaŜenia środowiska. W razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze. 

Indywidualne środki ostroŜności: 

Unikać kontaktu z uwalniającym się preparatem. Stosować ubrania ochronne z tkanin powlekanych, 
rękawice ochronne, okulary ochronne w szczelnej obudowie, a w przypadku wyraźnie wyczuwalnego 
zapachu – środki ochrony dróg oddechowych.  

Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska: 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku skaŜenia wód powiadomić odpowiednie władze. SkaŜony 
grunt podlega wymianie. 
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Metody oczyszczania/usuwania: 

Kontrolowane spalanie – zgodnie z wymogami prawa krajowego. 
 
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
Postępowanie z preparatem: 

Podczas kontaktów z produktem nie jeść, nie pić, nie zaŜywać lekarstw, unikać kontaktów z preparatem, 
unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzieŜ i sprzęt ochrony osobistej, 
pracować w wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać w zamknięciu. 

Ochrona przed poŜarem: 

Wyeliminować źródła zapłonu – nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie uŜywać narzędzi 
iskrzących i odzieŜy z tkanin podatnych na elektryzację, chronić zbiorniki produktem przed nagrzaniem 
powyŜej 50°C, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

Magazynowanie: 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w chłodnym suchym pomieszczeniu 
o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła i ognia.  

 
8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inŜynieryjnych: 

Wentylacja na stanowiskach pracy i w magazynach.  

Parametry kontroli naraŜenia:  

Podstawa: Rozporządzenie MG z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla ochrony 
indywidualnej.  

Wartości dopuszczalnych stęŜeń: 

Nie ustalono  

Ochrona dróg oddechowych: 

Stosować przy niedostatecznej wentylacji. 

Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne z tkanin powlekanych, odporne na działanie związków organicznych.  

Ochrona oczu i twarzy: 

Okulary ochronne w szczelnej obudowie. 

Ochrona skóry: 

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Fartuchy ochronne. 
 
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
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9.1 Postać: Ciecz bezbarwna o zapachu rozpuszczalnikowym. 

9.2 Zapach: Łagodny parafinowy  

9.3 Zakres wrzenia: 257-290oC 

9.4 Temperatura topnienia: Brak danych 

9.5 Temperatura zapłonu: >60oC 

9.6 Temperatura samozapłonu: >200oC 

9.7 
Granice wybuchowości w powietrzu:   Nie stwarza zagroŜenia wybuchowego 
 

9.8 Gęstość w temperaturze 15oC: 0,77 g/ml 

9.9 PręŜność par w 20oC: Brak danych 

9.10 
Rozpuszczalność 
• w wodzie: częściowo rozpuszczalny 
• w rozpuszczalnikach organicznych: częściowo w olejach i benzynie 

9.11 Właściwości korozyjne: nie posiada 

  
 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
Stabilność: W warunkach normalnych produkt jest chemicznie stabilną substancją. 

Unikać kontaktów z silnymi substancjami utleniającymi. 

Reaktywność: W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi 
substancjami. 

Warunki niewskazane: PodwyŜszona temperatura, otwarty płomień. Unikać naświetlania 
słonecznego, kontaktów ze źródłami ciepła. 

Materiały niewskazane: Substancje utleniające. 

Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak. 

Niebezpieczne reakcje: Mogą powstawać wybuchowe pary mieszaniny z powietrzem. 
 
 
 
 
 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
Inhalacja: MoŜe powodować lekkie podraŜnienie.  

Kontakt ze skórą: MoŜe powodować podraŜnienie. DłuŜszy lub powtarzający się kontakt prowadzi do 
odtłuszczenie skóry. 
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Kontakt z oczami: MoŜe działać draŜniąco. 

 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

Bark jest dostępnych danych dotyczących mobilności w środowisku, biodegradacji oraz bioakumulacji. W 
przypadku przedostania się do kanalizacji istnieje niebezpieczeństwo ekspozycji. Zabezpieczyć przed 
przedostaniem się produktu do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Produkt lŜejszy od wody unosi się na 
jej powierzchni, moŜe ograniczać dostęp do tlenu z powietrza. 

 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
Metody unieszkodliwiania: 

Utylizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 100, poz. 
1085 z 2001r.) wraz z jej późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001r.). 

Sposób likwidacji A1(A3): 

„Procesy spalania odpadów niebezpiecznych, niezawierających związków chlorowcoorganicznych..., w 
obrotowych piecach do produkcji cementu lub wapna” (po rozładowaniu opakowań). 

Zawartość opakowania wg: 

rodzaju 05 01 99 – Inne nie wymienione odpady. 

Opakowania wg: 

rodzaju 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 
rodzaju 15 01 04 – opakowania z metalu, 
rodzaju 15 01 07 – opakowania ze szkła. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Produkt nie podlega ADR 

14.1 Numer ONZ: Nie podlega ADR 
14.2 Klasa RID/ADR/IMO: --- 
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14.3 Grupa pakowania: --- 
14.4 Numer rozpoznawczy zagroŜenia: --- 
14.5 Numer indeksowy (EC): --- 
14.6 Symbole niebezpieczeństwa (R): R65, R66, R67 

14.7 Symbole bezpieczeństwa (S): (2-)9-16-23-36/37-62 
14.8 Nalepka ostrzegawcza wg  

 
                                --- 

 
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

Obowiązkiem uŜytkownika jest stosowanie się do wszystkich międzynarodowych, krajowych i lokalnych 
praw i przepisów oraz bezpieczeństwa uŜycia produktu. 

 
Symbole ostrzegawcze: 

      
  Xn – szkodliwy; 
 Piktogramy powinny być koloru czarnego na Ŝółto-pomarańczowym tle 

Napis ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych: 

Zwroty R*:  

R 65 Działa szkodliwie, moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia. 

R 66      Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszenie lub pękanie skóry. 

 
Zwroty S: 

S 2 Chronić przed dziećmi. 
S 23 Nie wdychać oparów. 

S 24/25      Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć 

porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę 
 

Klasyfikacji preparatu dokonano zgodnie z: 
 
• Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 2001r.) wraz z 

aktualizacją z dnia 5 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187 z 2002r.) i z dnia 17 października 2003r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1852 
z 2003r.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 2005r.) 
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r.) wraz z aktualizacją z 2004r. (Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005r.) 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 

chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r.) wraz z aktualizacją z dnia 29 października 2004r. (Dz. U. 243, poz. 2440 z 
2004r.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych 
i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 2003r.) wraz z aktualizacją z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. 260, 
poz. 2595 z 2004r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń 
i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z 2002r.) wraz z aktualizacją z 
dnia 10 października 2005r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (zał. do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej, Dz. U. Nr 
147, poz. 1229) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.) 

• Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002r.) 
oraz ze zmianą z dnia 1 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1184 z 2005r.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r.) i późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 100, poz. 
1085 z 2001r.; Dz. U. Nr 143, poz. 1196 z 2002r., Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 2003r.; Dz. U. Nr 116, poz. 1208 z 2003r.; Dz. U. Nr 
175, poz.1458 z 2005r.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 
2001r.) 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z 2001r.) z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. Nr 11, poz. 97 z 2004r.) 

 
16. INNE INFORMACJE 
 
Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w p.3: 
R65 – działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia 
R66 – Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry 
R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 

Uwaga: UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa 
krajowego. Informacje zawarte w powyŜszej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa uŜytkowania preparatu. UŜytkownik 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane 
nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy uŜytkownika. Karta charakterystyki nie moŜe być traktowana jako gwarancja 
właściwości preparatu. 
 


