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CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

SSTTAANNDDAARRDD  BBRRAANNDDSS  ((IIRREELLAANNDD))  LLTTDD..  
DDAATTEE  0044  OOCCTTOOBBEERR  22001177..  

  

GGRRIILLLL  SSTTAARRTTEERR  CCUUBBEESS  
  

  

11..  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  SSUUBBSSTTAANNCCEE  AANNDD  CCOOMMPPAANNYY  

  

11..11  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  PPrreeppaarraattiioonn    

  

FFiirreessttaarrtteerrss,,  nnaattuurraall..    WWoooodd//NNaattuurraall  WWaaxx  CCoommppoossiittiioonn..    DDoommeessttiicc..    

    

11..22  UUssee  ooff  tthhee  PPrreeppaarraattiioonn  

  

FFoorr  lliigghhttiinngg  ddoommeessttiicc  BBBBQQ  ffiirreess  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          ffvveerrnnoonn@@ssttaannddaarrddbbrraannddss..nneett  

  

11..44  EEmmeerrggeennccyy  TTeelleepphhoonnee  

  

  ++++335533  4422  99337722114400  0099..0000  ––  1177..0000  MMoonnddaayy  ––  FFrriiddaayy..  

    

  

  

22..      HHAAZZAARRDDSS  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  

  

TThhee  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  mmeeeett  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  DDaannggeerroouuss  SSuubbssttaanncceess  DDiirreeccttiivvee  

6677//554488//EEEECC  aanndd  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  11227722//22000088  oonn  CCllaassssiiffiiccaattiioonn,,  LLaabbeelllliinngg  aanndd  PPaacckkaaggiinngg  ooff  SSuubbssttaanncceess  

aanndd  MMiixxttuurreess..  
  

  

33..      CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN//IINNFFOORRMMAATTIIOONN  OONN  IINNGGRREEDDIIEENNTTSS  

    

33..11  SSuubbssttaanncceess      SSuubbssttaanncceess  iinn  pprreeppaarraattiioonnss//mmiixxttuurreess..  

  

TThhee  ccuubbeess  ccoonnssiisstt  ooff  wwoooodd  iimmpprreeggnnaatteedd  wwiitthh  FFaattttyy  AAcciiddss,,  aa  ccoommpplleexx  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ffaattttyy  aacciiddss  

sshhoowwiinngg  aa  vvaarriiaattiioonn  iinn  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ccaarrbboonn  cchhaaiinn  lleennggtthh  CC1166  --  CC1188  ooff  ssaattuurraatteedd  aass  wweellll  aass  

uunnssaattuurraatteedd  ffaattttyy  aacciiddss,,  oobbttaaiinneedd  bbyy  sstteeaamm  ddiissttiillllaattiioonn  ooff  vveeggeettaabbllee  ooiill  ffoolllloowweedd  bbyy  ccoonnddeennssaattiioonn  ooff  tthhee  

sstteeaamm..  
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33..22    MMiixxttuurreess  

  

EECC  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  NNoo..  11227722//22000088  

  

NNAAMMEE  
IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  

NNUUMMBBEERRSS  
%%WWTT  HH  PPHHRRAASSEESS  

WWoooodd  CChhiippss  NNAA770022  3355wwtt%%  --  

FFaattttyy  aacciiddss,,  ppaallmm  ooiill  6688444400--1155--33  6655wwtt%%  --  

  

  

33..33    AAddddiittiioonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  NNoonnee..  

  

  

  

  

44..      FFIIRRSSTT  AAIIDD  MMEEAASSUURREESS  

  

CCoonnttaacctt  wwiitthh  eeyyeess  CCoonnttaacctt  iiss  uunnlliikkeellyy..    WWhheenn  eexxppoosseedd  ttoo  eeyyee  ccoonnttaacctt  fflluusshhiinngg  wwiitthh  

ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  iiff  iirrrriittaattiioonn  ((tteemmppoorraarryy  rreeddnneessss))  

ooccccuurrss..  

  

  CCoonnttaacctt  wwiitthh  sskkiinn        WWhheenn  eexxppoosseedd  ttoo  sskkiinn  ccoonnttaacctt  wwaasshh  wwiitthh  wwaatteerr  aanndd  ssooaapp..  

  

IInnggeessttiioonn    UUnnlliikkeellyy..    IIff  iinnggeesstteedd,,  ddrriinnkk  wwaarrmm  ((3300--4400  00CC))  wwaatteerr..  IImmmmeeddiiaattee  

mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn  iiss  nnoorrmmaallllyy  nnoott  nneeeeddeedd..  

  

IInnhhaallaattiioonn    UUnnlliikkeellyy..    IIff  iinnggeesstteedd,,  ddrriinnkk  wwaarrmm  ((3300--4400  00CC))  wwaatteerr..  IImmmmeeddiiaattee  

mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn  iiss  nnoorrmmaallllyy  nnoott  nneeeeddeedd..  

  

  

55..      FFIIRREE  FFIIGGHHTTIINNGG  MMEEAASSUURREESS  

  

  SSuuiittaabbllee  eexxttiinngguuiisshhiinngg  mmeeddiiaa    CCOO22,,  ssaanndd  oorr  eexxttiinngguuiisshhiinngg  ppoowwddeerr..  

  

UUnnssuuiittaabbllee  eexxttiinngguuiisshhiinngg  mmeeddiiaa   WWaatteerr..  MMaayy  pprroodduuccee  ccaarrbboonn  ooxxiiddeess  iiff  bbuurrnniinngg..  

  

AAddvviiccee  ffoorr  ffiirreeffiigghhtteerrss   SSeellff--ccoonnttaaiinneedd  bbrreeaatthhiinngg  aappppaarraattuuss  aanndd  ffuullll  pprrootteeccttiivvee  

ccllootthhiinngg  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  iinn  ccaassee  ooff  ffiirree..  

  

  

66..      AACCCCIIDDEENNTTAALL  RREELLEEAASSEE  MMEEAASSUURREESS  

  

  PPeerrssoonnaall  pprreeccaauuttiioonnss,,  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  eemmeerrggeennccyy  pprroocceedduurreess  

  

NNoo  ssppeecciiffiicc  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd..  SSaaffeettyy  ggllaasssseess  sshhoouulldd  bbee  wwoorrnn  iiff  eeyyee  ccoonnttaacctt  ccaann  bbee  

eexxppeecctteedd..  

  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  pprreeccaauuttiioonnss  

  

DDoo  nnoott  aallllooww  pprroodduucctt  ttoo  rreeaacchh  ssooiill,,  sseewwaaggee  ssyysstteemmss  oorr  aannyy  wwaatteerr  ccoouurrssee..  
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MMeetthhooddss  aanndd  mmaatteerriiaall  ffoorr  ccoonnttaaiinnmmeenntt  aanndd  cclleeaanniinngg  uupp  

  

NNoo  ssppeecciiaall  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  nneecceessssaarryy..  

  

  

77..      HHAANNDDLLIINNGG  AANNDD  SSTTOORRAAGGEE  

  

NNoo  ssppeecciiaall  pprreeccaauuttiioonnss  aarree  nneecceessssaarryy  bbeeyyoonndd  nnoorrmmaall  ggoooodd  hhyyggiieennee  pprraaccttiicceess..  

  

SSttoorree  iinn  aa  ccooooll  ddrryy  ppllaaccee..  

  

KKeeeepp  oouutt  ooff  rreeaacchh  ooff  cchhiillddrreenn  aanndd  ppeettss..  

  

  

  

88..      EEXXPPOOSSUURREE  CCOONNTTRROOLL  &&  PPEERRSSOONNAALL  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

  

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..  

  

  

99..      PPHHYYSSIICCAALL  AANNDD  CCHHEEMMIICCAALL  PPRROOPPEERRTTIIEESS  

  

  PPhhyyssiiccaall  ssttaattee          SSoolliidd..  

  

  CCoolloouurr        LLiigghhtt  BBrroowwnn..  

  

  DDeennssiittyy            aapppprrooxx..  00..99  ggmm//ccmm33..  

  

  SSoolluubbiilliittyy          IInnssoolluubbllee  iinn  wwaatteerr..  

  

  ppHH              NNoott  aapppplliiccaabbllee..  

  

  NNaattuurraall  wwaaxx  mmeellttiinngg  ppooiinntt      4411--4488°°CC  

    

  

  

1100..      SSTTAABBIILLIITTYY  AANNDD  RREEAACCTTIIVVIITTYY  

  

RReeaaccttiivviittyy  TThhee  pprroodduucctt  iiss  nnoott  rreeaaccttiivvee  uunnddeerr  nnoorrmmaall  aanndd  ffoorreesseeeeaabbllee  hhaannddlliinngg  

aanndd  uussee  ccoonnddiittiioonnss..  

  

CChheemmiiccaall  ssttaabbiilliittyy  TThhee  pprroodduucctt  iiss  ssttaabbllee  uunnddeerr  nnoorrmmaall  aanndd  ffoorreesseeeeaabbllee  hhaannddlliinngg  aanndd  uussee  

ccoonnddiittiioonnss..  

  

CCoonnddiittiioonnss  ttoo  aavvooiidd   NNoonnee  kknnoowwnn..  
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1111..      TTOOXXIICCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

TThhee  pprroodduucctt  hhaass  aa  lloonngg  hhiissttoorryy  ooff  ssaaffee  uussee  iinn  wwiiddee  rraannggee  ooff  nnuuttrriittiioonnaall  aapppplliiccaattiioonnss  ((ffeeeeddiinngg  ssttuuffffss))  

aanndd  ootthheerr  iinndduussttrriiaall  aapppplliiccaattiioonnss..  IItt  iiss  nnoott  eexxppeecctteedd  ttoo  iinndduuccee  ggeerrmm  cceellll  mmuuttaaggeenniicciittyy,,  ccaarrcciinnooggeenniicciittyy  

aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  ttooxxiicciittyy..  

  

SSkkiinn  ccoorrrroossiioonn//iirrrriittaattiioonn    NNoott  iirrrriittaattiinngg..  

  

SSeerriioouuss  eeyyee  ddaammaaggee//iirrrriittaattiioonn   MMiinniimmaallllyy  iirrrriittaattiinngg..  

  

SSkkiinn  sseennssiittiizzaattiioonn     NNoott  sseennssiittiizziinngg..  

  

  

  

1122..      EECCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

  TThhiiss  pprroodduucctt  iiss  rreeaaddiillyy  bbiiooddeeggrraaddaabbllee..  

  

AAss  ssuucchh,,  iitt  iiss  nnoott  eexxppeecctteedd  ttoo  bbiioo--aaccccuummuullaattee  iinn  aaqquuaattiicc  aanndd  tteerrrreessttrriiaall  oorrggaanniissmmss..  

  

TThhiiss  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  ffuullffiill  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  PPBBTT  oorr  vvPPvvBB..  

  

  

1133..      DDIISSPPOOSSAALL  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONNSS  

  

  DDoo  nnoott  ddiisscchhaarrggee  iinnttoo  ddrraaiinnss  ((sseewwaaggee  ssyysstteemm)),,  wwaatteerr  ccoouurrsseess..  

  

  

1144..      TTRRAANNSSPPOORRTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

  TThhiiss  ssuubbssttaannccee  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..  

  

    

1155..      RREEGGUULLAATTOORRYY  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

TThhiiss  pprroodduucctt  ddooeess  nnoott  mmeeeett  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  DDaannggeerroouuss  SSuubbssttaanncceess  DDiirreeccttiivvee  

6677//554488//EEEECC  aanndd  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  11227722//22000088  oonn  CCllaassssiiffiiccaattiioonn,,  LLaabbeelllliinngg  aanndd  PPaacckkaaggiinngg  ooff  SSuubbssttaanncceess  

aanndd  MMiixxttuurreess..    

  

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..  
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SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
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CCoouunncciill  DDiirreeccttiivvee  9966//8822//EECC  ooff  99  DDeecceemmbbeerr  11999966  oonn  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  mmaajjoorr--aacccciiddeenntt  hhaazzaarrddss  iinnvvoollvviinngg  

ddaannggeerroouuss  ssuubbssttaanncceess..  

  

  AAlltthhoouugghh  tthhee  pprroodduucctt  iiss  nnoott  ccllaassssiiffiieedd,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pphhrraassee  iiss  ffeeaattuurreedd  oonn  tthhee  ppaacckkaaggiinngg::    

  

PP110022  KKeeeepp  oouutt  ooff  tthhee  rreeaacchh  ooff  cchhiillddrreenn..  

  

  AAddddiittiioonnaall  nnoonn--rreegguullaattoorryy  pphhrraasseess  

  

  DDoo  nnoott  lliigghhtt  ffiirreessttaarrtteerrss  iinn  yyoouurr  hhaanndd..  

  DDoo  nnoott  uussee  ffiirreessttaarrtteerrss  oonn  aa  wwaarrmm  ggrraattee..  

  AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  sskkiinn  aanndd  eeyyeess..  

  

  

  

1166..      OOTTHHEERR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

  

TThhiiss  ddaattaa  sshheeeett  ccoommpplleetteess,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  rreeppllaaccee,,  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  uussee..    TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  

iinn  tthhiiss  ddaattaa  sshheeeett  iiss  bbaasseedd  oonn  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  pprroodduucctt  iinn  qquueessttiioonn  oonn  tthhee  iinnddiiccaatteedd  ddaattee,,  aanndd  iiss  

ggiivveenn    iinn  ggoooodd  ffaaiitthh..    UUsseerrss  aarree  wwaarrnneedd  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  rriisskkss  iinnvvoollvveedd  iinn  uussiinngg  aa  pprroodduucctt  ffoorr  ppuurrppoosseess  

ootthheerr    tthhaann  tthhee  oonnee  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  wwaass  ddeessiiggnneedd..  

  

UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaannccee  iiss  tthhee  uusseerr  eexxeemmpptt  ffrroomm  kknnoowwiinngg  aanndd  aappppllyyiinngg  aallll  tthhee  tteexxttss  rreegguullaattiinngg  iittss  

aaccttiivviittyy..    TThhee  uusseerr  iiss  ssoolleellyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ttaakkiinngg  tthhee  pprreeccaauuttiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iittss  uussee  ooff  tthhee  

pprroodduucctt..  

  

  TThhee  aaiimm  ooff  aallll  tthhee  rreegguullaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss  ssttaatteedd  iiss  ssiimmppllyy  ttoo  aassssiisstt  tthhee  rreecciippiieenntt  wwiitthh  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  

  tthhee  oobblliiggaattiioonnss  iinnccuummbbeenntt  uuppoonn  iitt  wwhheenn  uussiinngg  aa  hhaazzaarrddoouuss  pprroodduucctt..  

  

TThhee  lliisstteedd  oobblliiggaattiioonnss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eexxhhaauussttiivvee  aanndd  ddoo  nnoott  eexxeemmpptt  tthhee  uusseerr  ffrroomm  cchheecckkiinngg  

ffoorr  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aannyy  ootthheerr  oobblliiggaattiioonnss  iinnccuummbbeenntt  uuppoonn  iitt  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tteexxttss  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  ssttaatteedd  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  hhoollddiinngg  aanndd  hhaannddlliinngg  ooff  tthhee  pprroodduucctt,,  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  iiss  ssoolleellyy  rreessppoonnssiibbllee..  

  

  EEnndd..  

    


