
  68-0023-01/6 

 

 
 

Technický list – PE-PO Podpalovač z dřevité vlny      1 z 3 
Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec 
Vilová 333/2, 461 71  Liberec, liberec@severochema.cz, www.severochema.cz 

 

PODPALOVAČ Z DŘEVITÉ VLNY 
TECHNICKÝ LIST 

        
SLOŽENÍ 
 
PE-PO podpalovač z dřevité vlny je směs dřevní hmoty s parafínem (REACH registrace 01-
2119480133-46-xxxx). 

 obsahuje pouze dřevo a parafín 

 hoří bez zápachu a kouře 

 délka hoření 7-10 minut 
 

POUŽITÍ  
 
PE-PO podpalovač z dřevité vlny je určen pro použití v otevřených ohništích, krbech, kamnech, 
kotlích a grilech. Spolehlivě podpálí i větší kusy suchého dřeva, hoří stabilním plamenem. Podpalovač 
nezapáchá, je tedy vhodný i pro skladování v interiéru obytných místností. 
Při hoření může z  podpalovače odkápnout malé množství roztaveného hořícího parafínu – popelníku 
kamen nebo krbu proto nesmí být nespálené palivo – nebezpečí požáru.  
Výrobek nesmí být použit pro výrobu tepla. 
 

APLIKACE 
 
Umístěte podpalovač mezi dřevo nebo uhlí a podpalte sirkou nebo zapalovačem. Zajistěte dostatečný 
přístup vzduchu. Podpalovač musí kompletně vyhořet před vložením jídla na gril.   
Podpalovač je určen pro použití v otevřených ohništích, krbech, kamnech, kotlích a grilech. Hoří 
stabilním plamenem. Podpalovač nezapáchá, je tedy vhodný i pro skladování v interiéru obytných 
místností.  
 

VARIANTY A BALENÍ 
 
Krabička s 18 smotky. 
 

VLASTNOSTI VÝROBKU 
 
Skupenství (při 20 °C):     smotky napuštěné parafínem 
Barva:    hnědá 
Zápach (vůně):     po surovinách 
Bod vzplanutí (°C):    50-64 (parafín) 
Relativní hustota (při 20 °C): <1,0 g.cm-3 
Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě: nerozpustný 
                                         - v tucích: neuvádí se 
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Parametry výrobku - PNV 
Č. Název zkoušky Kritéria Metodika měření Poznámky 

1 Vzhled Smotky dřevité vlny máčené v 
parafínu 

senzoricky Obsah min. 18 smotků - 
podpalů 

2 Doba hoření 1 
podpalu  

min. 7 minut     

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby 
 
 

SKLADOVATELNOST 
 
Při teplotách -10 až 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Uchovávejte v chladu. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. 
 
Pokyny pro bezpečné nakládání 
Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. 
Chraňte se proti zasažení očí a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním 
krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření. Při práci používejte osobní 
ochranné pracovní pomůcky. Dodržujte základní hygienická pravidla. 
 
První pomoc 
Expozice vdechováním - Prakticky nepřichází v úvahu. V případě nadýchání zplodin hoření přeneste 
postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte 
lékaře. 
Expozice stykem s kůží - kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí 
ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrno zřetelné podráždění kůže. 
Expozice stykem s okem - Prakticky nepřichází v úvahu. Pokud by k tomu skutečně došlo, oči 
důkladně vyplachujte velkým množstvím vody. Při podráždění očí zajistěte lékařské ošetření. 
Expozice požitím - v žádném případě nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchněte ústa vodou a 
Nevyvolávejte zvracení! Nedávejte nic do úst. Při požití vypláchněte ústa vodou, a pokud postižený 
nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře. 
 
Ochrana a použití osobních ochranných prostředků  
ochrana dýchacích cest Podle potřeby maska s filtrem proti organickým parám jen jako únikový 

prostředek např. při požáru nebo úkapech rozžhaveného parafinu. 
ochrana očí Nevyžaduje se. 
ochrana rukou Ochranné rukavice pracovní kožené. 
ochrana kůže Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před 

opětným použitím vyperte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a 
mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. V 
blízkosti stálého pracoviště se doporučuje instalovat bezpečnostní sprchy 
a zařízení pro výplach očí. 
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Likvidace odpadů 
Znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky je nutné odkládat na určeném místě nebo předat 
osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech 
za účelem využití nebo zneškodnění.  
Prázdné obaly a obaly se zbytky výrobku odkládat na místě určeném obcí (sběrná místa) nebo předat 
osobě s oprávněním k nakládání s odpady.  Katalogové číslo odpadů: 070799 – podpalovač z dřevité 
vlny. 
 
 

ADR 
Výrobek není regulován ADR. 
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