
1. Przeznaczenie / zastosowanie

Stosowana jako chemikalia do syntez.

2. Identyfikacja substancji

Wzór chemiczny: S

Synonimy: brak

Masa molowa : 32.06g/mol

Numer CAS: 7704-34-9

Numer WE: 231-722-6

Określenie(a) ryzyka: R

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna.

4. Pierwsza pomoc
Instrukcja postępowania w zależności od drogi narażenia.

kontakt z oczami: przemyć dużą ilością wody, przez okło 15 minut, przy szeroko otwartej powiece. 

kontakt ze skórą : zdjąć zanieczyszczone ubranie, zmyć skórę dużą ilością wody z mydłem

wdychanie: wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza. Jeżeli trudności 

           w oddychaniu utrzymują się zapewnić pomoc medyczną.

połknięcie: podać poszkodowanemu dużą ilość wody do picia, wywołać wymioty, skontaktować się z lekarzem

5. Postępowanie w przypadku pożaru

środki gaśnicze: woda, dwutlenek węgla, piana gaśnicza, proszki gaśnicze

szczególne zagrożenia: substancja palna. W przypadku pożaru mogą wydzielać się niebezpieczne gazy: tlenki siarki. 

Substancja tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

specjalne przeciwpożarowe wyposażenie ochronne: nie przebywać w strefie zagrożenia bez specjalnej odzieży 

ochronnej i niezależnego aparatu do oddychania

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Postępowanie w przypadku wysypu substancji: 
Unikać palenia. Unikać wdychania pyłów. Zebrać substancję na sucho i przekazać do likwidacji. Oczyścić 

zanieczyszczony teren. Nie dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji, wód gruntowych, powierzchniowych i 

gleby. 

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



Obchodzenie się z substancją: w czasie pracy z substancją nie jeść, nie pić, nie palić. Pracować w dobrze 

wentylowanych pomieszczeniach. Unikać pylenia i wdychania substancji.

Magazynowanie: substancje przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia i substancji łatwopalnych.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): nieustalone

Środki ochrony indywidualnej:

ochrona dróg oddechowych: konieczna gdy tworzą się pyły - respirator

ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne

ochrona rąk: konieczna - rękawice ochronne

ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne

środki ochronne i higieny: natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją. 

Zaleca się stosowanie kremu ochronno-barierowego do skóry.

9. Własności fizykochemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: jasnożółty

Zapach: słaby charakterystyczny

pH: brak danych

Temperatura topnienia: 111 - 119°C

Temperatura wrzenia: 444°C

Temperatura samozapłonu: 235°C (w postaci pyłu)

Temperatura zapłonu: 168 - 207°C

Granice wybuchowości: brak danych

dolna: -

górna: -

Ciśnienie pary: brak danych

Gęstość: 1,80 - 2,06 g/cm3
 (20°C)

Ciężar nasypowy: około 400 - 500 kg/m3

Rozpuszczalność:

w wodzie: nierozpuszczalna

w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalna w toluenie, benzenie

10. Stabilność i reaktywność

stabilność: substancja stabilna w normalnych warunkach

warunki, których należy unikać: wysoka temperatura, wilgoć

materiały, których należy unikać: metale alkaliczne i ziem alkalicznych, tlenki metali, tlenki niemetali, fluor, utleniacze, 

azotyny, kwasy, związki typu halogen-halogen, związki nadtlenkowe, wodorki, etery, węgliki, tłuszcze

niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki siarki

następne dane: czuła na ciepło i wilgoć



nieodpowiednie materiały do współpracy: miedź, stal, srebro

11. Informacje toksykologiczne

brak danych ilościowych

substancja ma niską toksyczność

pary siarki powodują podrażnienie błon śluzowych, skóry i oczu

po spożyciu substancji mogą wystąpić zaburzenia procesów utleniania, zawroty głowy, omdlenia, duszności, biegunka

pył siarkowy może powodować chorobowe zmiany układu oddechowego

12. Informacje ekologiczne
Brak danych ilościowych. Toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuszczać do dostania się do wód, ścieków lub 

gleby. 

13. Postępowanie z odpadami

Postępowanie z odpadem:

Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk 

lub unieszkodliwienie odpadowego produktu przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami:

Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub 

unieszkodliwienie przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to 

konieczne, po uprzednim oczyszczeniu mogą być dalej stosowane.

Klasyfikacja odpadów:

Substancja:

06 01 09 - inne, nie wymienione odpady

06 04 09 - inne, nie wymienione odpady

06 06 99 - inne, nie wymienione odpady

Opakowania: 

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz z późniejszym zmianami).

14. Informacje o transporcie

a) numer ONZ: UN 1350

b) nazwa przewozowa: SIARKA

c) numer zagrożenia: 40

d) klasa RID/ADR: 4.1

g) grupa pakowa: III

f) nalepki: 4.1 



Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 6.09.2001r. O transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 50, poz. 601 z 2000r.).

Ustawa z dnia 28.10.2002r. O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671).

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), oświadczenie 

rządowe w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Załącznik do nr. 194, poz. 1629 z 2002r.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r. (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.09.2000r. (Dz. U. nr 82 poz. 930) zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 

klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 199, poz. 1948).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i  

preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11 poz. 84 wraz z 

późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217 poz. 1833).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń zakazu lub warunków produkcji,  

obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.  

U. nr 168, poz. 1762).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 

chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666).

Zgodnie z rozporządzeniem MZiOS (Dz. U. 199 poz. 1948 z dnia 24 listopada 2003r.) wykaz "Substancji  

niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem" nie wymagają oznakowania. Substancja ta nie jest 

niebezpieczna.

a) Symbole ostrzegawcze: nie jest wymagane oznakowanie.

b) Określenia zagrożenia (R): nie jest wymagane oznakowanie.

c) Określenia dotyczące prawidłowego postępowana (S): nie jest wymagane oznakowanie.

16. Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne. Niemniej jednak dostarczone 

zostały bez żadnych gwarancji co do ich dokładności. Warunki i metody obchodzenia się, przechowywania, stosowania i  

usuwania produktu znajdują się poza naszą kontrolą i nie należą do naszych kompetencji. Z tego też powodu, między 

innymi, odmawiamy przyjęcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty, zniszczenia czy koszty wynikłe z 

obchodzenia się, przechowywania lub usuwania produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich 

kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

określenie przydatności produktu do konkretnych celów. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja 

właściwości substancji.




