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PEVNÝ PODPALOVAČ PREMIUM 
TECHNICKÝ LIST 

        
SLOŽENÍ 
 
PE-PO pevný podpalovač Premium je směs hořlaviny Uhlovodíky, C11-C13, n-alkany, isoalkany, 
cyklické, < 2% aromátů, močovino-formaldehydové pryskyřice a dalších pomocných látek, které 
nemají vliv na celkovou klasifikaci výrobku. Jedná o tzv. ztuženou hořlavinu. 
Výrobek je barven a parfémován. 
 

POUŽITÍ  
 
PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí, 
uhlí, dřevo nebo brikety. 
Výrobek nesmí být použit pro výrobu tepla. 
 

APLIKACE 
 
Na (odlomenou) kostku podpalovače vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po 
otevření vždy opět pečlivě uzavřete do příslušného obalu.  
 

VARIANTY A BALENÍ 
Dle platné cenové nabídky. 
 

VLASTNOSTI VÝROBKU 
 
Skupenství (při 20 °C):     pevná látka 
Barva:    bílá nebo podle barevné modifikace 
Zápach (vůně):     po parfému 
Bod vzplanutí (°C):    >65 
Relativní hustota (při 20 °C): 0,7-0,9 g.cm-3 
Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě: prakticky nerozpustný 
                                         - v tucích: neuvádí se 
 
Parametry výrobku - PNV 
Č. Název zkoušky Kritéria Metodika 

měření 
Poznámky 

1 Vzhled Pevná hmota ve tvaru kvádru 
bílé až slabě nažloutlé barvy, 
příp. zabarvená a/nebo 
parfémovaná dle požadavku 
odběratele. 

senzoricky Kvádr je rozčleněn naříznutím 
na 40 snadno odlomitelných 
dílů (podpalů). 

Záruční doba: 36 měsíců od data výroby 
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SKLADOVATELNOST 
Při teplotách -10 až 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Uchovávejte v chladu. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Výstražný symbol    

 
Nebezpečí 
 
Označení specifické rizikovosti 
H228 Hořlavá tuhá látka. 
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. 
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P235 Uchovávejte v chladu. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
nebo lékaře. 
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. 
 
 
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 - okamžitě přerušte expozici. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. 
V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Převlékněte postiženého v případě, že byl 
produktem zasažen oděv., nenechte postiženého chodit. 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 - oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahé čisté vody 
nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je 
nejprve odstranit. 
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. 
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Ochrana a použití osobních ochranných prostředků  
ochrana dýchacích cest Při vyšších koncentracích (při překročení PEL) maska s filtrem proti organ. 

parám a aerosolům, typ A2, hnědá barva. 
 Použití masky postačuje jen jako únikový prostředek. 
ochrana očí Ochranné brýle nebo obličejový štít. 
ochrana rukou Ochranné rukavice odolné chemickým vlivům (působení odmašťujících 

rozpouštědel). Rukavice z materiálu NITRIL s dobou průniku 480 minut 
odolné proti petroleji. Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv z 
přírodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících 
zvýšeným teplotám. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt. 

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 

 
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 – pevný podpalovač. 
 
 

ADR 
 
Číslo UN:  2623 
Třída nebezpečnosti:  4,1 
Obalová skupina: III 
Vzor nálepky:  4,1 (LQ)  
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