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CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
SSTTAANNDDAARRDD  BBRRAANNDDSS  ((IIRREELLAANNDD))  LLTTDD..  
DDAATTEE  1133  FFEEBBRRUUAARRYY  22001188..  

  TTHHIISS  DDOOCCUUMMEENNTT  IISS  CCOOMMPPLLIIAANNTT  WWIITTHH  RREEAACCHH  RREEGGUULLAATTIIOONN  ((EECC))  NNOO..  11990077//22000066  
  
  

FFIIRREESSTTAARRTTEERRSS  RREEGGUULLAARR  ––  EENNEERRGGYY  
IINNDDIIVVIIDDUUAALLLLYY  WWRRAAPPPPEEDD  AANNDD  BBLLOOCCKK  FFIIRREESSTTAARRTTEERRSS  ––  EENNEERRGGYY  FFOORRMMUULLAATTIIOONNSS  

TTHHIISS  DDOOCCUUMMEENNTT  IISS  SSPPEECCIIFFIICCAALLLLYY  DDEESSIIGGNNEEDD  TTOO  MMEEEETT  TTHHEE  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  FFOORR  UUSS  MMAARRKKEETTSS  
  
11..  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  SSUUBBSSTTAANNCCEE  AANNDD  CCOOMMPPAANNYY  
  
11..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  PPrreeppaarraattiioonn    
  

DDoommeessttiicc  ffiirreessttaarrtteerrss..  
    
11..22  UUssee  ooff  tthhee  PPrreeppaarraattiioonn  
  

FFoorr  lliigghhttiinngg  ddoommeessttiicc  ffiirreess,,  bbaarrbbeeqquueess,,  bboonnffiirreess  eettcc..    
  
11..33  CCoommppaannyy  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  
      
        SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  

CCaassttlleebbeelllliinngghhaamm  
CCoouunnttyy  LLoouutthh  
IIrreellaanndd  
  
TTeell..    ++++335533  4422  99337722114400  
FFaaxx..  ++++335533  4422  99337722221188  
EEmmaaiill  iinnffoo@@ssttaannddaarrddbbrraannddss..nneett  
  
TTeecchhnniiccaall  CCoonnttaacctt::    FFrreeddddiiee  VVeerrnnoonn    QQAA//TTeecchhnniiccaall  MMaannaaggeerr..  
EEmmaaiill  ffrreeddddiiee..vveerrnnoonn@@ssttaannddaarrddbbrraannddss..nneett  
  

11..44  EEmmeerrggeennccyy  TTeelleepphhoonnee  
  
  ++++335533  4422  99337722114400  0099..0000  ––  1177..0000  MMoonnddaayy  ––  FFrriiddaayy..  
    
  
22..      HHAAZZAARRDDSS  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  
  

TThhiiss  pprroodduucctt  wwiillll  bbuurrnn  aanndd  ccaann  bbee  rreeaaddiillyy  iiggnniitteedd  wwhheenn  aann  iiggnniittiioonn  ssoouurrccee,,  ee..gg..  aa  mmaattcchh,,  hhaass  bbeeeenn  
aapppplliieedd..    IItt  iiss  nnoott  eexxpplloossiivvee  oorr  sseellff--rreeaaccttiivvee  aanndd  wwiillll  nnoott  ccaauussee  aa  ffiirree  tthhrroouugghh  ffrriiccttiioonn..  
  
  
MMaayy  bbee  iirrrriittaattiinngg  ttoo  eeyyeess..  
MMaayy  ccaauussee  ddeeffaattttiinngg  ooff  tthhee  sskkiinn  aanndd  iirrrriittaattiioonn  iiff  eexxppoossuurree  iiss  pprroolloonnggeedd..  
MMaayy  ccaauussee  iirrrriittaattiioonn  ttoo  tthhee  mmoouutthh  aanndd  uuppppeerr  ddiiggeessttiivvee  ttrraacctt  iiff  iinnggeesstteedd..  MMaayy  aallssoo  ccaauussee  vvoommiittiinngg  aanndd  
ddiiaarrrrhhooeeaa..  
IInnhhaallaattiioonn  ooff  vvaappoouurr  mmaayy  bbee  iirrrriittaattiinngg  ttoo  tthhee  nnoossee  aanndd  uuppppeerr  ddiiggeessttiivvee  ttrraacctt..      
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33..      CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN//IINNFFOORRMMAATTIIOONN  OONN  IINNGGRREEDDIIEENNTTSS  
    
    

NNAAMMEE  CCAASS  NNOO..  CCOONNTTEENNTT  EECC  NNUUMMBBEERR  RR  PPHHRRAASSEESS  

JJeett  AA11  KKeerroosseennee  88000000--2200--66  6600--8800wwtt%%  223322--336666--44  RR1100,,  RR3388,,  RR6655  

SSoouurrccee::    EEUU  DDaannggeerroouuss  SSuubbssttaanncceess  DDiirreeccttiivvee  6677//554488//EEEECC..  

  
  
44..      FFIIRRSSTT  AAIIDD  MMEEAASSUURREESS  

  
IInnggeessttiioonn        DDoo  nnoott  iinndduuccee  vvoommiittiinngg..  SSeeeekk  mmeeddiiccaall  aaddvviiccee  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
  

  EEyyee  ccoonnttaacctt        RRiinnssee  tthhoorroouugghhllyy  wwiitthh  ccoolldd  wwaatteerr..  IIff  iirrrriittaattiioonn  ppeerrssiissttss  sseeeekk  mmeeddiiccaall  aaddvviiccee..  
  
  SSkkiinn  ccoonnttaacctt      WWaasshh  tthhoorroouugghhllyy  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  wwaatteerr..  
  
  IInnhhaallaattiioonn          RReemmoovvee  ttoo  ffrreesshh  aaiirr..    SSeeeekk  mmeeddiiccaall  aaddvviiccee  iiff  pprroobblleemmss  ppeerrssiisstt..  
  
  
55..      FFIIRREE--  FFIIGGHHTTIINNGG  MMEEAASSUURREESS  
  

SSppeecciiffiicc  DDaannggeerrss          FFiirreess  iinn  ccoonnffiinneedd  ssppaacceess  sshhoouulldd  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  bbyy  ttrraaiinneedd  ppeerrssoonnnneell  wweeaarriinngg  
bbrreeaatthhiinngg  aappppaarraattuuss..  

  
EExxttiinngguuiisshheerr  TTyyppee        EExxttiinngguuiisshh  uussiinngg  ddrryy  ppoowwddeerr,,  ffooaamm,,  wwaatteerr  ffoogg  ((ffoorr  ssmmaallll  ffiirreess))  &&  CCOO22  oorr  bbyy  

uussiinngg  ssaanndd..  
  

WWeeaarr  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  bbrreeaatthhiinngg  aappppaarraattuuss  aanndd  ssuuiittaabbllee  pprrootteeccttiivvee  ccllootthhiinngg..  ((SSeeee  SSeeccttiioonn  88))..  
  

PPaacckkeedd  ffiirreessttaarrtteerrss  ddoo  nnoott  nnoorrmmaallllyy  pprreesseenntt  aann  eexxttrreemmee  ffiirree  rriisskk..  KKeerroosseennee,,  tthhee  ffllaammmmaabbllee  iinnggrreeddiieenntt,,  
iiss  pprrootteecctteedd  wwiitthhiinn  aa  rreessiinn  mmaattrriixx  aanndd  tthhee  pprroodduucctt  iiss  iiggnniitteedd  oonnllyy  bbyy  tthhee  ddiirreecctt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aa  nnaakkeedd  
ffllaammee..  
  
  

66..      AACCCCIIDDEENNTTAALL  RREELLEEAASSEE  MMEEAASSUURREESS  
  
  SSeeee  aallssoo  sseeccttiioonnss  88  aanndd  1133..  
  
  PPeerrssoonnaall  PPrreeccaauuttiioonnss        WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  ccllootthhiinngg,,  gglloovveess  aanndd  ggoogggglleess..  

  
CClleeaann  UUpp  MMeetthhooddss                RReemmoovvee  aallll  ssoouurrcceess  ooff  iiggnniittiioonn  aanndd  sswweeeepp  uupp  iinnttoo  aa  ssuuiittaabbllee  ccoonnttaaiinneerr  ffoorr  

ddiissppoossaall..  DDoo  nnoott  aallllooww  aannyy  mmaatteerriiaall  ttoo  eenntteerr  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemm,,  ssuurrffaaccee  oorr  
ggrroouunnddwwaatteerr..  
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77..      HHAANNDDLLIINNGG  AANNDD  SSTTOORRAAGGEE  
  
77..11  HHaannddlliinngg            HHaannddllee  wwiitthh  ccaarree..    AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  sskkiinn  aanndd  eeyyeess..  
  
77..22  SSttoorraaggee      SSttoorree  iinn  aa  ccooooll  ddrryy  ppllaaccee  aawwaayy  ffrroomm  ssoouurrcceess  ooff  iiggnniittiioonn..  KKeeeepp  aawwaayy  ffrroomm    

ssttrroonngg  ooxxiiddiissiinngg  aaggeennttss..    DDoo  nnoott  ssttoorree  nneeaarr  ffoooodd..  
  

77..33  SSppeecciiffiicc  UUsseess    DDoommeessttiicc  ffiirreessttaarrtteerrss  ––  UUssee  oonnllyy  aass  ddiirreecctteedd..  
  
  
88..      EEXXPPOOSSUURREE  CCOONNTTRROOLL  AANNDD  PPEERRSSOONNAALL  PPRROOTTEECCTTIIOONN  
  
  SSeeee  aallssoo  SSeeccttiioonn  77..  
  
88..11  EExxppoossuurree  LLiimmiitt  VVaalluueess    
  
  

NNAAMMEE  CCAASS  NNOO..  CCOONNTTEENNTT  TTLLVV//TTWWAA  SSOOUURRCCEE  

JJeett  AA11  KKeerroosseennee  88000000--2200--66  6600--8800wwtt%%  11,,220000mmgg//mm33  AACCGGIIHH  

  
  
88..22  EExxppoossuurree  CCoonnttrroollss  
  

EExxppoossuurree  ttoo  kkeerroosseennee  iiss  mmuucchh  rreedduucceedd  bbyy  iittss  ccoonnttaaiinnmmeenntt  wwiitthhiinn  aa  ssoolliidd  mmaattrriixx..    AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  
sskkiinn  aanndd  eeyyeess..    WWeeaarr  eeyyee  pprrootteeccttiioonn,,  ((ssaaffeettyy  ssppeeccttaacclleess  oorr  ggoogggglleess)),,  iimmppeerrvviioouuss  gglloovveess,,  ((ccoonnssuulltt  gglloovvee  
ssuupppplliieerrss  rree  ssuuiittaabbllee  mmaatteerriiaall))..    IIff  hhaannddlliinngg  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  mmaatteerriiaall,,  wweeaarr  eeyyee  pprrootteeccttiioonn,,  
iimmppeerrvviioouuss  gglloovveess,,  pprrootteeccttiivvee  oovveerraallllss  aanndd  pprrootteeccttiivvee  sshhooeess  oorr  bboooottss..  
PPrroovviiddee  aaddeeqquuaattee  vveennttiillaattiioonn  iinn  wwoorrkk  aarreeaass..  
WWoorrkkeerrss  sshhoouulldd  bbee  ttrraaiinneedd  iinn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  aapppprroopprriiaattee  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt..  

  
  PPeerrssoonnaall  PPrrootteeccttiivvee  EEqquuiippmmeenntt  aass  ffoolllloowwss    
  
  RReessppiirraattoorryy  PPrrootteeccttiioonn      NNoonnee  nneecceessssaarryy  uunnddeerr  nnoorrmmaall  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss..  

  
  HHaanndd  PPrrootteeccttiioonn        WWeeaarr  iimmppeerrvviioouuss  gglloovveess  wwhheerree  pprroolloonnggeedd  rreeppeeaatteedd  eexxppoossuurree  iiss  

aannttiicciippaatteedd..  
  

  EEyyee  PPrrootteeccttiioonn        WWeeaarr  ffaaccee  vviissoorr  oorr  ggoogggglleess  iiff  eeyyee  ccoonnttaacctt  ccaann  aacccciiddeennttaallllyy  ooccccuurr..  
  

  SSkkiinn  PPrrootteeccttiioonn        WWeeaarr  aann  aapprroonn  oorr  oovveerraallllss  iiff  eexxppoossuurree  iiss  ttoo  bbee  pprroolloonnggeedd..  
  

TThhiiss  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  pprreesseenntt  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  hhaazzaarrdd  iinn  nnoorrmmaall  uussee..    DDaattaa  aabboovvee  rreeffeerrss  ttoo  ccoonnttaacctt  wwiitthh  
llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  pprroodduucctt..  
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99..      PPHHYYSSIICCAALL  AANNDD  CCHHEEMMIICCAALL  PPRROOPPEERRTTIIEESS  
  
  PPhhyyssiiccaall  SSttaattee                            SSoolliidd..  
  AAppppeeaarraannccee        GGrreeyyiisshh  bblloocckk//ffiinnggeerrss//ccuubbeess  wwiitthh  uunniiffoorrmm  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ppaarrttiicclleess..  
  OOddoouurr                                              CChhaarraacctteerriissttiicc  kkeerroosseennee  ooddoouurr..    
    

FFllaasshh  PPooiinntt  ooff  KKeerroosseennee          AApppprrooxx..  4422ooCC  ((110088ooFF))..  
SSoolluubbiilliittyy        IInnssoolluubbllee  iinn  wwaatteerr  aanndd  oorrggaanniicc  ssoollvveennttss..  
AAuuttoo--iiggnniittiioonn  TTeemmppeerraattuurree  >>222200ooCC  ((>>442288ooFF))..  

  
  
1100..      SSTTAABBIILLIITTYY  AANNDD  RREEAACCTTIIVVIITTYY  
  

SSttaabbiilliittyy                                  PPrroodduucctt  iiss  iinnhheerreennttllyy  ssttaabbllee  uunnddeerr  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonnss..    KKeeeepp  aawwaayy  ffrroomm  
ssoouurrcceess  ooff  iiggnniittiioonn..  

  
  DDaannggeerroouuss  RReeaaccttiioonnss                AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ooxxiiddiissiinngg  aaggeennttss,,  hhaallooggeennss  aanndd  ssttrroonngg  aacciiddss//aallkkaalliiss..  

  
  DDeeccoommppoossiittiioonn  PPrroodduuccttss        IInnccoommpplleettee  ccoommbbuussttiioonn  wwiillll  ggeenneerraattee  ssmmookkee  aanndd  ttooxxiicc  ggaass..  
  
  
1111..    TTOOXXIICCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
  SSeeee  aallssoo  sseeccttiioonn  22  aanndd  33..  
  

MMaayy  ccaauussee  eeyyee  iirrrriittaattiioonn..  
MMaayy  ccaauussee  ddeeffaattttiinngg  ooff  tthhee  sskkiinn  aanndd  iirrrriittaattiioonn  iiff  eexxppoossuurree  iiss  pprroolloonnggeedd..  
RReeppeeaatteedd  sskkiinn  ccoonnttaacctt  mmaayy  ccaauussee  ddeerrmmaattiittiiss..  
MMaayy  ccaauussee  iirrrriittaattiioonn  ttoo  tthhee  mmoouutthh  aanndd  uuppppeerr  ddiiggeessttiivvee  ttrraacctt  iiff  iinnggeesstteedd..  MMaayy  aallssoo  ccaauussee  vvoommiittiinngg  aanndd  
ddiiaarrrrhhooeeaa..  
IInnhhaallaattiioonn  ooff  vvaappoouurr  mmaayy  bbee  iirrrriittaattiinngg  ttoo  tthhee  nnoossee  aanndd  uuppppeerr  ddiiggeessttiivvee  ttrraacctt..  HHeeaaddaacchhee  aanndd  nnaauusseeaa  
mmaayy  eennssuuee..  
IInnggeessttiioonn  mmaayy  ccaauussee  ggaassttrriicc  iirrrriittaattiioonn..    PPoossssiibbllee  rriisskk  iinnvvoollvveess  tthhee  aassppiirraattiioonn  ooff  kkeerroosseennee  iinnttoo  tthhee  lluunnggss  
wwhhiicchh  mmaayy  ccaauussee  ppnneeuummoonniittiiss..  

  
    
1122..      EECCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
  TThhee  pprroodduucctt  iiss  sslloowwllyy  bbiiooddeeggrraaddaabbllee..  

TThhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  bbiiooaaccccuummuullaattiioonn  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ppeerrssiisstteennccee  iiss  llooww..  
TThhee  pprroodduucctt,,  iinn  ssoolliidd  ffoorrmm,,  iiss  uunnlliikkeellyy  ttoo  bbee  hhaarrmmffuull  ttoo  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss..  
BBrreeaakkddoowwnn  ooff  tthhee  pprroodduucctt,,  wwiitthh  rreelleeaassee  ooff  lliiqquuiidd  ffuueell,,  mmaayy  bbee  hhaarrmmffuull  ttoo  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss..  
TThhee  lliiqquuiidd  ffuueell  iiss  nnoott  wwaatteerr  ssoolluubbllee  bbuutt  ccoouulldd  ffoorrmm  aa  ffiillmm,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  ccaauussee  pphhyyssiiccaall  ddaammaaggee  ttoo  
oorrggaanniissmmss  aanndd  wwhhiicchh  ccoouulldd  iimmppaaiirr  ooxxyyggeenn  ttrraannssffeerr..  
  
  

1133..      DDIISSPPOOSSAALL  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONNSS  
    

AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  eeyyeess  aanndd  sskkiinn..  WWeeaarr  ssuuiittaabbllee  pprrootteeccttiivvee  ccllootthhiinngg..    DDoo  nnoott  aallllooww  aannyy  mmaatteerriiaall  ttoo  
eenntteerr  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemm,,  oorr  ssuurrffaaccee  oorr  ggrroouunnddwwaatteerr..    DDoo  nnoott  mmiixx  wwiitthh  ootthheerr  wwaassttee  mmaatteerriiaallss..  
DDiissppoossee  ooff  vviiaa  aann  aauutthhoorriisseedd  wwaassttee  ddiissppoossaall  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  aann  aapppprroovveedd  wwaassttee  ddiissppoossaall  ssiittee,,  oobbsseerrvviinngg  
aallll  rreelleevvaanntt  rreegguullaattiioonnss..  
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1144..      TTRRAANNSSPPOORRTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
  NNoott  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  UUSSDDOOTT..  
  
  
1155..    RREEGGUULLAATTOORRYY  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
  SSaaffeettyy  PPhhrraasseess  KKeeeepp  oouutt  ooff  rreeaacchh  ooff  cchhiillddrreenn..  
        DDoo  nnoott  bbrreeaatthhee  vvaappoouurr..  

IIff  sswwaalllloowweedd,,  ddoo  nnoott  iinndduuccee  vvoommiittiinngg::  sseeeekk  mmeeddiiccaall  aaddvviiccee  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  sshhooww  
tthhiiss  ccoonnttaaiinneerr  oorr  llaabbeell..  
AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  sskkiinn  aanndd  eeyyeess..  

    
  
1166..      OOTTHHEERR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreegguullaattoorryy  iinnffoorrmmaattiioonn  qquuootteedd  iinn  SSeeccttiioonn  1155,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ssttaatteemmeennttss  aaccccoommppaannyy  tthhee  ssaaffeettyy  pphhrraasseess::  

  
  DDoo  nnoott  uussee  ffiirreessttaarrtteerrss  oonn  aa  wwaarrmm  ggrraattee..  
  DDoo  nnoott  lliigghhtt  ffiirreessttaarrtteerrss  iinn  yyoouurr  hhaanndd..    
  
  EENNDD  OOFF  DDOOCCUUMMEENNTT..  


