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CCoonnffiiddeennttiiaall  
SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  

PPrroodduucctt  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeett  

RReegguullaattoorryy  IInnffoorrmmaattiioonn  

  

  

  

DDaattee  2222  MMaarrcchh  22001177      

AAuutthhoorriisseedd  bbyy  FFrreeddddiiee  VVeerrnnoonn  

VVeerrssiioonn  11..00    

    

IINNSSTTAANNTT  LLIIGGHHTT  BBBBQQ  TTRRAAYY  

  
  
11..  PPRROODDUUCCTT  AANNDD  CCOOMMPPAANNYY  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  

  

      

  PPrroodduucctt  TTyyppee          BBrriiqquueettttee  CChhaarrccooaall  iinn  aann  aalluummiinniiuumm  ttrraayy  wwiitthh  wwaaxxeedd  ppaappeerr  lliigghhttiinngg  sshheeeett..  

  UUssee                              SSiinnggllee  uussee  BBBBQQ  ttrraayy..  

  AAppppeeaarraannccee              AAlluummiinniiuumm  ffooiill  ttrraayy  wwiitthh  ssttaanndd..  

    

  

    TTeecchhnniiccaall  SSeerrvviicceess        SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  

                                                  CCaassttlleebbeelllliinngghhaamm  

          CCoo..  LLoouutthh  

          IIrreellaanndd  

                                                

TTeell..    ++++335533  4422  99337722114400  

                                                  FFaaxx..  ++++335533  4422  99337722221188  

          EEmmaaiill  iinnffoo@@ssttaannddaarrddbbrraannddss..nneett  

  

22..      CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

  

  >>9955%%  WWoooodd  cchhaarrccooaall  dduusstt        CCAASS  NNOO..  1166229911--9966--66  

  <<55%%  NNaattuurraall  BBiinnddeerr  

  WWaaxxeedd  PPaappeerr  lliigghhttiinngg  sshheeeett  

        

  

33..      HHAAZZAARRDDSS  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  

    

IInnggrreeddiieennttss::  LLuummppwwoooodd  CChhaarrccooaall          CCoonncceennttrraattiioonn::  VVaarriieess  

  

WWoorrkkeerr  EExxppoossuurree  LLiimmiitt::  **22mmgg//mm33  ((RReessppiirraattoorryy))  BBaasseedd  oonn  ccooaall  dduusstt  TTLLVV  ––  TTWWAA  eessttaabblliisshheedd  bbyy  AACCGGIIHH  

((8855--8866))..  

NNoonnee  ooff  tthhee  iinnggrreeddiieennttss  iinn  tthhiiss  pprroodduucctt  aarree  oonn  tthhee  IIAARRCC,,  NNTTPP,,  oorr  OOSSHHAA  ccaarrcciinnooggeenn  lliisstt..  CChhaarr  dduusstt  iiss  

pprroodduucceedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  lluummpp  cchhaarrccooaall  bbrreeaakkaaggee..  
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44..      FFIIRRSSTT  AAIIDD  MMEEAASSUURREESS  

  

RReeppeeaatteedd  ((cchhrroonniicc))  oorr  pprroolloonnggeedd  oovveerreexxppoossuurree  ttoo  tthhee  dduusstt  mmaayy  ccaauussee  ccoouugghhiinngg,,  sshhoorrttnneessss  ooff  bbrreeaatthh  

aanndd  ooccccuuppaattiioonnaall  lluunngg  ddiisseeaassee..  NNoo  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  aarree  kknnoowwnn  ttoo  bbee  aaggggrraavvaatteedd  bbyy  eexxppoossuurree  ttoo  tthhiiss  

pprroodduucctt..  DDuuee  ttoo  tthhee  ppaacckkaaggiinngg  aanndd  pprroobbaabbllee  uussee  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  aannyy  cchhrroonniicc  eeffffeeccttss  aarree  llooww..  

  

EEyyee  CCoonnttaacctt    FFlluusshh  eeyyeess  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthh  pplleennttyy  ooff  wwaatteerr..  

  

SSkkiinn  CCoonnttaacctt    WWaasshh  eexxppoosseedd  aarreeaa  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  wwaatteerr..  

  

IInnggeessttiioonn    NNoott  aann  aappppaarreenntt  hhaazzaarrdd..    

  

IInnhhaallaattiioonn    IIff  bbrreeaatthhiinngg  pprroobblleemmss  ddeevveelloopp,,  rreemmoovvee  ttoo  ffrreesshh  aaiirr..    DDuusstt  mmaayy  iirrrriittaattee  eeyyeess..      

  

  

55..      FFIIRREE--  FFIIGGHHTTIINNGG  MMEEAASSUURREESS  

  

  TThhiiss  pprroodduucctt  ccoonnssiissttss  ooff  ssoommee  ccoommbbuussttiibbllee  mmaatteerriiaallss..  TToo  eexxttiinngguuiisshh  ffiirree  uussee  wwaatteerr  sspprraayy,,  ffooaamm,,  ddrryy  

cchheemmiiccaall,,  oorr  ccaarrbboonn  ddiiooxxiiddee..  

  

  

66..      AACCCCIIDDEENNTTAALL  RREELLEEAASSEE  MMEEAASSUURREESS  

  

  SSeeee  aallssoo  sseeccttiioonnss  88  aanndd  1133..  

  

  WWeeaarr  gglloovveess  aanndd  ggoogggglleess..  

  

  WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  ccllootthhiinngg  ttoo  aavvooiidd  bbrreeaatthhiinngg  iinn  dduusstt..  

  

  SSwweeeepp  uupp  ssppiillllaaggee  wwiitthhoouutt  uussiinngg  wwaatteerr..    EEnnssuurree  wwaassttee  ddiissppoossaall  iiss  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  aann  aapppprroovveedd  aaggeennccyy..  

  

DDoo  nnoott  eemmppttyy  iinnttoo  ddrraaiinnss..    

  

77..      HHAANNDDLLIINNGG  AANNDD    SSTTOORRAAGGEE  

  

  HHaannddlliinngg    HHaannddlliinngg  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  aannyy  eexxcceeppttiioonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt..    WWhheenn    

        hhaannddlliinngg  tthhee  pprroodduucctt  iinn  bbuullkk,,  wweeaarr  ggoogggglleess,,  pprrootteeccttiivvee  gglloovveess  aanndd  bbrreeaatthhiinngg    

        aappppaarraattuuss  ttoo  aavvooiidd  bbrreeaatthhiinngg  iinn  tthhee  dduusstt..  

  

  SSttoorraaggee    SSttoorree  iinn  sseeaalleedd  ccoonnttaaiinneerrss  aawwaayy  ffrroomm  ddaammpp  aanndd  ssuunnlliigghhtt..  

  

  

  

88..      EEXXPPOOSSUURREE  CCOONNTTRROOLL  AANNDD  PPEERRSSOONNAALL  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

  

    

  SSeeee  aallssoo  sseeccttiioonn  77..  

  

  UUnnddeerr  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  uussee,,  hhaannddlliinngg  tthhee  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  nneecceessssiittaattee  ttaakkiinngg  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  

  pprreeccaauuttiioonnss..  
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  KKeeeepp  oouutt  ooff  rreeaacchh  ooff  cchhiillddrreenn..    AAvvooiidd  bbrreeaatthhiinngg  iinn  dduusstt..    WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  bbrreeaatthhiinngg  aappppaarraattuuss  ((ttoo  aavvooiidd  

  bbrreeaatthhiinngg  iinn  dduusstt))  wwhheenn  hhaannddlliinngg  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  tthhee  pprroodduucctt..      

  

  

  

99..      PPHHYYSSIICCAALL  AANNDD  CCHHEEMMIICCAALL  PPRROOPPEERRTTIIEESS  

  

    

  MMeellttiinngg  PPooiinntt      GGrreeaatteerr  tthhaann  33000000ººCC..  

  

SSoolluubbiilliittyy  iinn  WWaatteerr      IInnssoolluubbllee..  

  

CCoolloorr//FFoorrmm        BBllaacckk,,  SSoolliidd  CChhuunnkkss..  

  

  

1100..      SSTTAABBIILLIITTYY  AANNDD  RREEAACCTTIIVVIITTYY  

  

  

SSttaabbllee  uunnddeerr  nnoorrmmaall  uussee  aanndd  ssttoorraaggee  ccoonnddiittiioonnss..  IInnccoommpplleettee  ccoommbbuussttiioonn  mmaayy  ffoorrmm  ccaarrbboonn  mmoonnooxxiiddee..  

  

  

1111..    TTOOXXIICCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

  SSeeee  aallssoo  sseeccttiioonnss  22  aanndd  33..  

  

TTooxxiicciittyy  DDaattaa      LLDD5500::  444400  mmgg//kkgg  

EEffffeeccttss  ooff  OOvveerreexxppoossuurree    AAccuuttee::  SSeeee  sseeccttiioonn  33  

CChhrroonniicc::  NNoonnee  

  

CCoonnddiittiioonnss  AAggggrraavvaatteedd  bbyy  OOvveerreexxppoossuurree  

  

IInnhhaallaattiioonn  ooff  dduusstt  mmaayy  ccaauussee  iirrrriittaattiioonn  ooff  nnaassaall  aanndd  rreessppiirraattoorryy  ppaassssaaggeess..    CCoonnttaacctt  wwiitthh  sskkiinn  aanndd  eeyyeess  

mmaayy  ccaauussee  iirrrriittaattiioonn..  

  

TTaarrggeett  OOrrggaannss::  NN//AA  

PPrriimmaarryy  RRoouuttee((ss))  ooff  EEnnttrryy::  IInnhhaallaattiioonn,,  iinnggeessttiioonn..  

  

  

1122..      EECCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

  SSeeee  aallssoo  sseeccttiioonnss  66,,  77,,  1133  aanndd  1155..  

  

  DDoo  nnoott  eemmppttyy  iinnttoo  sseewweerr,,  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemm  oorr  eeaarrtthh..  

  

  

1133..      DDIISSPPOOSSAALL  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONNSS  

    

DDiissppoossee  ooff  oobbsseerrvviinngg  nnaattiioonnaall,,  ssttaattee,,  rreeggiioonnaall  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy  &&  ppoolllluuttiioonn  llaawwss..  
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1144..      TTRRAANNSSPPOORRTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

  RRooaadd  TTrraannssppoorrtt    NNoott  RReegguullaatteedd..  

  

  MMaarriittiimmee  TTrraannssppoorrtt    NNoott  RReegguullaatteedd..  

  

  AAiirr  TTrraannssppoorrtt    NNoott  RReegguullaatteedd..  

  

  

1155..    RREEGGUULLAATTOORRYY  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

  SSaarraa  HHaazzaarrdd  CCllaassssiiffiiccaattiioonn::    

IImmmmeeddiiaattee  ((AAccuuttee))  HHeeaalltthh      YYeess..    

DDeellaayyeedd  ((CChhrroonniicc))  HHeeaalltthh      NNoo..    

SSuuddddeenn  rreelleeaassee  ooff  PPrreessssuurree    NNoo..    

RReeaaccttiivvee          NNoo..    

FFiirree            NNoo..    

  
  

  

1166..      OOTTHHEERR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

  CCAARRBBOONN  MMOONNOOXXIIDDEE  HHAAZZAARRDD..    

  

BBuurrnniinngg  cchhaarrccooaall  iinnssiiddee  wwiitthhoouutt  aaddeeqquuaattee  vveennttiillaattiioonn  ccaann  kkiillll..  IItt  ggiivveess  ooffff  ccaarrbboonn  mmoonnooxxiiddee,,  wwhhiicchh  hhaass  nnoo  

ooddoouurr..    

  

NNEEVVEERR  bbuurrnn  cchhaarrccooaall  iinnssiiddee  hhoommeess,,  vveehhiicclleess  oorr  tteennttss..  

PPrree--eexxiissttiinngg  eeyyee,,  sskkiinn,,  aanndd  rreessppiirraattoorryy  ddiissoorrddeerrss  mmaayy  bbee  aaggggrraavvaatteedd  bbyy  eexxppoossuurree  ttoo  tthhiiss  pprroodduucctt..  

    

TThhiiss  ddooccuummeenntt  ccoommpplleemmeennttss  tthhee  tteecchhnniiccaall  uussaaggee  iinnssttrruuccttiioonnss  bbuutt  ddooeess  nnoott  rreeppllaaccee  tthheemm..  TThhee  

  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  hheerreeiinn  iiss  bbaasseedd  oonn  oouurr  bbeesstt  ccuurrrreenntt  tteecchhnniiccaall  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  pprroodduucctt  

  ccoonncceerrnneedd,,  aanndd  iiss  ggiivveenn  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh..  TThhee  aatttteennttiioonn  ooff  rreecciippiieennttss  iiss  ddrraawwnn  ttoo  ((aammoonnggsstt  ootthheerr  tthhiinnggss))  tthhee  

  eelleemmeenntt  ooff  rriisskk  ccoonnsseeqquueenntt  ttoo  uussee  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ffoorr  aa  ppuurrppoossee  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  wwaass  iinntteennddeedd..  

  

  IInn  nnoo  wwaayy  ddooeess  tthhiiss  ddooccuummeenntt  rreemmoovvee  tthhee  nneeeedd  ooff  tthhee  rreecciippiieenntt  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ttoo  ffuullllyy  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  

  aappppllyy    ssttaattuuttoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss..  IItt  iiss  tthhee  rreecciippiieenntt''ss  ssoollee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ttaakkee  dduuee  pprreeccaauuttiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  

  tthhee  uussee  mmaaddee  ooff  tthhee  pprroodduucctt..    

  

  EENNDD  OOFF  DDOOCCUUMMEENNTT..  

  

  

  

  

  

  

  


