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CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

SSTTAANNDDAARRDD  BBRRAANNDDSS  ((IIRREELLAANNDD))  LLTTDD..  
DDAATTEE  1111  JJUULLYY  22001188..  

AAlltteerrnnaattii    

  

  

WWOOOODD  FFIIRREESSTTAARRTTEERR  
AALLLL  SSIIZZEESS  

  

  

11..  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  SSUUBBSSTTAANNCCEE  AANNDD  CCOOMMPPAANNYY  

  

  

11..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  PPrreeppaarraattiioonn    

  

WWoooodd//WWaaxx  ffiirreelloogg..    DDoommeessttiicc..    

  

    

11..22  UUssee  ooff  tthhee  PPrreeppaarraattiioonn  

  

FFoorr  lliigghhttiinngg  ddoommeessttiicc  ffiirreess,,  cchhiimmnneeaass,,  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  

  

22..11..    CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssuubbssttaannccee  oorr  mmiixxttuurree  

  

HHuummaann  HHaazzaarrddss::  NNoonnee..  

HHaazzaarrddss  ttoo  eennvviirroonnmmeenntt::  PPrroodduucctt  iiss  nnoott  ccllaassssiiffiieedd  aass  hhaazzaarrddoouuss  ffoorr  eennvviirroonnmmeenntt..  

HHaazzaarrdd  ffrroomm  pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  pprrooppeerrttiieess::  CCoommbbuussttiibbllee..  
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22..22..    LLaabbeell  EElleemmeennttss  

  

HHaazzaarrdd  PPiiccttooggrraammss,,  ssiiggnnaall  wwoorrddss::  NNoonnee..  

HHaazzaarrdd  SSttaatteemmeennttss::  NNoonnee..  

PPrreeccaauuttiioonnaarryy  ssttaatteemmeennttss::  KKeeeepp  oouutt  ooff  tthhee  rreeaacchh  ooff  cchhiillddrreenn..    

  

OOtthheerr  hhaazzaarrddss  

NNoo  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  mmeeeettiinngg  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  PPBBTT  oorr  vvPPvvBB  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAnnnneexx  XXIIIIII  ooff  

RReegguullaattiioonn  11990077//22000066  ((RREEAACCHH))..  TTeessttss  hhaavvee  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt..  

  

  

33..      CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN//IINNFFOORRMMAATTIIOONN  OONN  IINNGGRREEDDIIEENNTTSS  

    
 
33..11..    SSuubbssttaanncceess  

  

  NNoott  AApppplliiccaabbllee..  

  

33..22  MMiixxttuurreess    

    
TThhee  pprroodduucctt  ccoonnttaaiinnss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnggrreeddiieennttss::  

    

  

NNAAMMEE  CCAASS  NNOO..  CCOONNTTEENNTT  EECC  NNOO..  11227722//22000088//EECC  

NNaattuurraall  WWaaxx  8844223388--1177--55  5500--6600wwtt%%  228822--448866--66  --  

WWoooodd    4400--5500wwtt%%    --  

  

  

  

  

44..      FFIIRRSSTT  AAIIDD  MMEEAASSUURREESS  

  

  

44..11..    FFiirrsstt  AAiidd  MMeeaassuurreess  

  

IInnhhaallaattiioonn    RReemmoovvee  ttoo  ffrreesshh  aaiirr..  PPllaaccee  iinn  aa  ccoommffoorrttaabbllee  ppoossiittiioonn..  KKeeeepp  wwaarrmm  aanndd  rreesstteedd..  IIff  

nneecceessssaarryy,,  oobbttaaiinn  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn..  

  

SSkkiinn  CCoonnttaacctt    IIff  nneecceessssaarryy,,  oobbttaaiinn  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn..  

  

EEyyee  CCoonnttaacctt    IIff  nneecceessssaarryy,,  oobbttaaiinn  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn..  

  

IInnggeessttiioonn    UUnnlliikkeellyy..  GGiivvee  ffeeww  ggllaasssseess  ooff  wwaatteerr  ffoorr  ddrriinnkkiinngg..  NNeevveerr  ggiivvee  aann  uunnccoonnsscciioouuss  ppeerrssoonn  

aannyytthhiinngg  ttoo  iinnggeesstt..  SSeeeekk  mmeeddiiccaall  aaddvviiccee  iiff  nneecceessssaarryy..  
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55..      FFIIRREE--  FFIIGGHHTTIINNGG  MMEEAASSUURREESS  

  

55..11  EExxttiinngguuiisshhiinngg  MMeeddiiaa  

  

SSuuiittaabbllee  eexxttiinngguuiisshhiinngg  mmeeddiiaa::      WWaatteerr  sspprraayy  jjeett,,  ffooaamm,,  ppoowwddeerr,,  ccaarrbboonn  ddiiooxxiiddee  ((CCOO22))..  

UUnnssuuiittaabbllee  eexxttiinngguuiisshhiinngg  mmeeddiiaa::    FFuullll  wwaatteerr  jjeett..  

  

55..22..    SSppeecciiaall  hhaazzaarrddss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ssuubbssttaannccee  oorr  mmiixxttuurree  

  

FFllaammmmaabbllee  pprroodduucctt..  DDuurriinngg  ccoommbbuussttiioonn  mmaayy  pprroodduuccee  hhaazzaarrddoouuss  pprroodduuccttss..  AAvvooiidd  iinnhhaallaattiioonn  ooff  

ccoommbbuussttiioonn  pprroodduuccttss  bbeeccaauussee  tthheeyy  mmaayy  ppoossee  aa  hheeaalltthh  rriisskk..  

  

55..33..    AAddvviiccee  ffoorr  ffiirreeffiigghhtteerrss  

  

WWeeaarr  ffuullll  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  bbrreeaatthhiinngg  aappppaarraattuuss  wwiitthh  iinnddeeppeennddeenntt  aaiirr  

cciirrccuullaattiioonn..  CCoonnttaaiinneerrss  eexxppoosseedd  ttoo  ffiirree  oorr  hhiigghh  tteemmppeerraattuurree  ccooooll  wwiitthh  wwaatteerr  aanndd  iiff  ppoossssiibbllee  rreemmoovvee  

ffrroomm  tthhee  ddaannggeerr  zzoonnee..  CCoolllleecctt  mmeecchhaanniiccaallllyy..  KKeeeepp  oouutt  ooff  ddrraaiinnss,,  ssuurrffaaccee  wwaatteerrss  aanndd  ssooiill  aaggaaiinnsstt  

ppoolllluuttiioonn..  WWaatteerr  ffrroomm  ffiirree  ttrreeaatteedd  aass  hhaazzaarrddoouuss  ppoolllluuttiioonn  aanndd  aaccccuummuullaattee  iinn  sseeppaarraattee  ccoonnttaaiinneerrss..  

  

  

66..      AACCCCIIDDEENNTTAALL  RREELLEEAASSEE  MMEEAASSUURREESS  

  

  

66..11..    PPeerrssoonnaall  pprreeccaauuttiioonnss,,  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  eemmeerrggeennccyy  pprroocceedduurreess  

  

RReessttrriicctt  aacccceessss  ttoo  nnoonn--eemmeerrggeennccyy  ppeerrssoonnnneell  ttoo  tthhee  aarreeaa  ooff  ffaaiilluurree  uunnttiill  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ddiissppoossaall  

ooff  tthhee  pprroodduucctt..  WWeeaarr  aapppprroopprriiaattee  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt..  PPrroovviiddee  aaddeeqquuaattee  vveennttiillaattiioonn..  AAvvooiidd  

iiggnniittiioonn  ssoouurrcceess..  

  

FFoorr  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnddeerrss::  WWeeaarr  aapppprroopprriiaattee  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt..  PPrroovviiddee  aaddeeqquuaattee  

vveennttiillaattiioonn..  AAvvooiidd  iiggnniittiioonn  ssoouurrcceess..  

  

66..22..    EEnnvviirroonnmmeennttaall  pprreeccaauuttiioonnss  

  

SSeeccuurree  tthhee  gguulllliieess..  PPrreevveenntt  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  aanndd  ggrroouunndd..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aannyy  sseerriioouuss  

ppoolllluuttiioonn  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  nnoottiiffyy  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aauutthhoorriittyy,,  ccoonnttrrooll  aanndd  rreessccuuee  

sseerrvviicceess..  DDiissppoossee  ooff  uusseedd  ppaacckkaaggiinngg  ttoo  ddeelliivveerr  ttoo  eelliiggiibbllee  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

  

66..33..    MMeetthhooddss  aanndd  mmaatteerriiaall  ffoorr  ccoonnttaaiinnmmeenntt  aanndd  cclleeaanniinngg  uupp  

  

KKeeeepp  ddaammaaggeedd  ppaacckkaaggiinngg..  PPrroodduucctt  sshhoouulldd  bbee  ccoolllleecctteedd  mmeecchhaanniiccaallllyy..  CCoolllleecctteedd  pprroodduucctt  ppuutt  iinn  aa  

ssuubbssttiittuuttee  ccoonnttaaiinneerr,,  uussee  oorr  rreeffeerr  ttoo  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn..  

  

66..44..    RReeffeerreennccee  ttoo  ootthheerr  sseeccttiioonnss  

  

DDiissppoossaall  --  sseeee  SSeeccttiioonn  1133..  PPeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  --  sseeee  SSeeccttiioonn  88  
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77..      HHAANNDDLLIINNGG  AANNDD  SSTTOORRAAGGEE  

  

  

77..11..    PPrreeccaauuttiioonnss  ffoorr  ssaaffee  hhaannddlliinngg  

  

DDoo  nnoott  eeaatt,,  ddrriinnkk,,  ssmmookkee..  RReemmoovvee  ccoonnttaammiinnaatteedd  ccllootthhiinngg  aanndd  cclleeaann  bbeeffoorree  rreeuussee..  DDoo  nnoott  eemmppttyy  iinnttoo  

ddrraaiinnss..  PPrroovviiddee  aaddeeqquuaattee  vveennttiillaattiioonn..  AAvvooiidd  iiggnniittiioonn  ssoouurrcceess..  AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ooxxiiddiizziinngg  aaggeennttss..  

  

77..22..    CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  ssaaffee  ssttoorraaggee,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  iinnccoommppaattiibbiilliittiieess  

  

KKeeeepp  iinn  pprrooppeerrllyy  llaabbeelllleedd,,  ffaaccttoorryy  sseeaalleedd,,  ccoonnttaaiinneerrss  wwiitthh  aa  llaabbeell  wwhhiicchh  ccoommpplliieess  wwiitthh  ccuurrrreenntt  

rreegguullaattiioonnss..  SSttoorree  iinn  aa  ddrryy  aanndd  wweellll  vveennttiillaatteedd  aarreeaa..  SSttoorree  aatt  tteemmppeerraattuurree  bbeellooww  4455ooCC..  AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  

wwiitthh  ooxxiiddiizziinngg  aaggeennttss..  PPrrootteecctt  ffrroomm  ddiirreecctt  ssuunnlliigghhtt  aanndd  ssoouurrcceess  ooff  iiggnniittiioonn..  

  

77..33  SSppeecciiffiicc  UUsseess    DDoommeessttiicc  ffiirreess  ––  UUssee  oonnllyy  aass  ddiirreecctteedd..  

  

  

  

88..      EEXXPPOOSSUURREE  CCOONNTTRROOLL  AANNDD  PPEERRSSOONNAALL  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

  

  

88..11  EExxppoossuurree  LLiimmiitt  VVaalluueess    

  

UUssee  ssuuiittaabbllee  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiioonn  mmeeaassuurreess  wwhheenn  hhaannddlliinngg  hhoott  pprroodduuccttss..  

UUssee  aapppprroopprriiaattee  ssaaffeettyy  ggllaasssseess  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  wwhheenn  eexxppoossuurree  ttoo  eeyyeess  ccaann  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  ooccccuurr..  

AAllwwaayyss  oobbsseerrvvee  ggoooodd  ppeerrssoonnaall  hhyyggiieennee  mmeeaassuurreess,,  ssuucchh  aass  wwaasshhiinngg  hhaannddss  aafftteerr  hhaannddlliinngg  tthhee  pprroodduucctt  

aanndd  bbeeffoorree  eeaattiinngg  aanndd  ddrriinnkkiinngg..  RRoouuttiinneellyy  wwaasshh  wwoorrkk  ccllootthhiinngg  aanndd  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  rreemmoovvee  

ccoonnttaammiinnaannttss..  

  

88..22  EExxppoossuurree  CCoonnttrroollss  

  

EExxeerrcciissee  ggeenneerraall  rreegguullaattiioonnss  oonn  ooccccuuppaattiioonnaall  hheeaalltthh..  AAfftteerr  wwoorrkk,,  wwaasshh  aanndd  cclleeaann  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  

bbooddyy  aanndd  ccllootthhiinngg..  DDoo  nnoott  eeaatt,,  ddrriinnkk,,  ssmmookkee  oorr  ttaakkee  ddrruuggss  aatt  wwoorrkk..  RReemmoovvee  ccoonnttaammiinnaatteedd  ccllootthhiinngg  

aanndd  cclleeaann  bbeeffoorree  rreeuussee..  WWaasshh  hhaannddss  aanndd  ffaaccee  bbeeffoorree  bbrreeaakk  aanndd  aafftteerr  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  pprroodduucctt..  

  

EEyyee//FFaaccee  pprrootteeccttiioonn::  UUssee  ssuuiittaabbllee  ggoogggglleess  oorr  ffaaccee  sshhiieelldd..  

SSkkiinn  PPrrootteeccttiioonn::  WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  gglloovveess  mmaaddee  ooff  nniittrriillee  oorr  nneeoopprreennee  rruubbbbeerr  ((iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  EENN  

337744))..  

RReessppiirraattoorryy  pprrootteeccttiioonn::  UUssuuaallllyy  nnoott  rreeqquuiirreedd..  IInn  ssppeecciiaall  ccaasseess,,  uussee  aapppprroopprriiaattee  rreessppiirraattoorryy  pprrootteeccttiioonn..  

TThheerrmmaall  HHaazzaarrddss::  UUssuuaallllyy  nnoott  rreeqquuiirreedd..  

UUsseedd  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  sshhoouulldd  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  llooccaall//rreeggiioonnaall//nnaattiioonnaall  llaawwss..  TThhee  

eemmppllooyyeerr  mmuusstt  pprroovviiddee  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  ttyyppee  ooff  wwoorrkk  aanndd  mmeeeettiinngg  aallll  

rreeqquuiirreemmeennttss,,  iinncclluuddiinngg  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  cclleeaanniinngg..  

CCoonncceennttrraattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  mmoonniittoorreedd  hhaazzaarrddoouuss  ssuubbssttaanncceess  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

rreeccooggnniizzeedd  tteesstt  mmeetthhooddss..  MMooddee,,  mmeetthhoodd,,  ttyyppee  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  tteessttiinngg  aanndd  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  hhaarrmmffuull  

ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  sshhoouulldd  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  llooccaall//rreeggiioonnaall//nnaattiioonnaall  llaawwss..  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  eexxppoossuurree  ccoonnttrroollss::  SShhoouullddnn’’tt  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreeaacchh  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  ggrroouunndd  wwaatteerr,,  

sseewwaaggee,,  wwaassttee  wwaatteerr  oorr  ssooiill..  
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99..      PPHHYYSSIICCAALL  AANNDD  CCHHEEMMIICCAALL  PPRROOPPEERRTTIIEESS  

  

  PPhhyyssiiccaall  SSttaattee                            SSoolliidd..  

AAppppeeaarraannccee  MMaassss  ooff  ccoommppaacctteedd  ssaawwdduusstt  ssaattuurraatteedd  wwiitthh  nnaattuurraall  wwaaxx..  

  OOddoouurr                                              CChhaarraacctteerriissttiicc,,  mmiilldd..    

    

FFllaasshh  PPooiinntt              >>118800ooCC..  

SSoolluubbiilliittyy        IInnssoolluubbllee  iinn  wwaatteerr..  

  

  

1100..      SSTTAABBIILLIITTYY  AANNDD  RREEAACCTTIIVVIITTYY  

  

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

ssoouurrcceess  ooff  hheeaatt  oorr  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..  

  
  

  



 
SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  

MMaatteerriiaall  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeett  

SSttaarrtteerrLLoogg  

SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  

CCrreeaatteedd  1155  JJuullyy  22001144..    VVeerrssiioonn  11..    PPrriinntt  DDaattee  ::    1111//0077//22001188..  

AAuutthhoorr  ::    FFrreeddddiiee  VVeerrnnoonn..  
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1144..      TTRRAANNSSPPOORRTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

TThhiiss  pprroodduucctt  iiss  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  hhaazzaarrddoouuss  ffoorr  ttrraannssppoorrtt  uunnddeerr  AADDRR//RRIIDD,,  IIMMDDGG,,  IIAATTAA..  

  

TTrraannssppoorrtt  iinn  bbuullkk::  

AAnnnneexx  IIII  ooff  MMAARRPPOOLL  7733//7788::  ttyyppee  22  oorr  wwiitthh  ddeerrooggaattiioonn  uunnddeerr  RReegguullaattiioonn  44..11..33..  

IIBBCC  CCooddee::  CChhaapptteerr  1177..  

  

  

1155..    RREEGGUULLAATTOORRYY  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

1155..11  TThhiiss  pprroodduucctt  iiss  nnoott  rreegguullaatteedd  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  EECC  rreegguullaattiioonnss::  

  

RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  22003377//22000000  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ooff  2299  JJuunnee  22000000  oonn  

ssuubbssttaanncceess  tthhaatt  ddeepplleettee  tthhee  oozzoonnee  llaayyeerr..  

  

RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  885500//22000044  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ooff  2299  AApprriill  22000044  oonn  

ppeerrssiisstteenntt  oorrggaanniicc  ppoolllluuttaannttss  aanndd  aammeennddiinngg  DDiirreeccttiivvee  7799//111177//EEEECC..  

  

RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  668899//22000088  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ooff  1177  JJuunnee  22000088  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eexxppoorrtt  aanndd  iimmppoorrtt  ooff  ddaannggeerroouuss  cchheemmiiccaallss..  

  

CCoouunncciill  DDiirreeccttiivvee  9966//8822//EECC  ooff  99  DDeecceemmbbeerr  11999966  oonn  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  mmaajjoorr--aacccciiddeenntt  hhaazzaarrddss  iinnvvoollvviinngg  

ddaannggeerroouuss  ssuubbssttaanncceess..  

  

1155..22  TThhiiss  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn  aannyy  iinnggrreeddiieennttss  wwhhiicchh  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  hhaazzaarrddoouuss  uunnddeerr  tthhee  FFHHSSAA  

((1166  CCFFRR  PPaarrtt  11550000))  rreegguullaattiioonn..  

  

TThhiiss  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn  aannyy  ooff  tthhee  rreeffeerreennccee  ssuubbssttaanncceess  ooff  ssppeecciiaall  ccoonncceerrnn  lliisstteedd  iinn  tthhee  aabboovvee  

rreegguullaattiioonn,,  nnaammeellyy::  

  

DDiieetthhyylleennee  ggllyyccooll..  

EEtthhyylleennee  ggllyyccooll..  

BBeennzzeennee,,  bbeennzzooll..  

TToolluueennee,,  ttoolluuooll  

XXyylleennee,,  xxyyllooll..  

PPeettrroolleeuumm  ddiissttiillllaatteess..  

KKeerroossiinnee,,  kkeerroosseennee..  

MMiinneerraall  sseeaall  ooiill..  

NNaapphhtthhaa..  

GGaassoolliinnee..  

MMiinneerraall  ssppiirriittss..  

SSttooddddaarrdd  ssoollvveenntt..  

MMeetthhyyll  aallccoohhooll,,  mmeetthhaannooll..  

TTuurrppeennttiinnee..  

  

1166..      OOTTHHEERR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

NNoonnee..    

  

  EENNDD  OOFF  DDOOCCUUMMEENNTT..  


