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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOONNFFIIDDEENNTTIIEELLLLEESS  
SSTTAANNDDAARRDD  BBRRAANNDDSS  ((IIRREELLAANNDD))  LLTTDD..  
DDAATTEE  3300  AAVVRRIILL  22001155..  
CCOONNFFOORRMMEE  AAUUXX  RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNSS  CCEE  11990077//22000066  ((RREEAACCHH)),,  11227722//22000088  ((CCLLPP))  &&  445533//22001100..  
  
  

NNEETTTTOOYYAANNTT  33  EENN  11  ((33  IINN  11  CCLLEEAANNEERR))  
  
11..  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSUUBBSSTTAANNCCEE//PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  EETT  DDUU  FFOOUURRNNIISSSSEEUURR  
  
  
11..11  IIddeennttiiffiiaanntt  dduu  pprroodduuiitt  
  

NNOOMM  DDUU  PPRROODDUUIITT      NNEETTTTOOYYAANNTT  33  EENN  11..  
NN°°  CCAASS            MMééllaannggee..  
NN°°  EEIINNEECCSS            MMééllaannggee..  
NN°°  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  RREEAACCHH    NNoonn  aattttrriibbuuéé..  

  
11..22  UUttiilliissaattiioonnss  iiddeennttiiffiiééeess  ppoouurr  llaa  ssuubbssttaannccee//llee  mmééllaannggee  eett  uuttiilliissaattiioonnss  ddééccoonnsseeiillllééeess  
  

UUttiilliissaattiioonn((ss))  iiddeennttiiffiiééee((ss))    AAggeenntt  nneettttooyyaanntt..  
UUttiilliissaattiioonnss  ddééccoonnsseeiillllééeess    AAuuccuunnee  ccoonnnnuuee..  

  
11..33  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ffoouurrnniisssseeuurr  ddee  llaa  ffiicchhee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé  
  

FFaabbrriiccaanntt          SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
CCaassttlleebbeelllliinngghhaamm  
CCoouunnttyy  LLoouutthh  
IIrrllaannddee  

  
  

TTééll..    ++++335533  4422  99337722114400  
FFaaxx..  ++++335533  4422  99337722221188  

EE--mmaaiill  ((iinntteerrllooccuutteeuurr  ccoommppéétteenntt))  ffvveerrnnoonn@@ssttaannddaarrddbbrraannddss..nneett  
  
  
11..44  NNuumméérroo  dd''aappppeell  dd''uurrggeennccee    

  
CCoonnttaacctt  eenn  IIrrllaannddee      0000335533  4422  99337722114400    

0099hh0000  ––  1177hh0000,,  dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii..  
    
  
22..    IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  DDAANNGGEERRSS  
  
2.1 Classification de la substance/du mélange 

 
2.1.1 Règlement (CE ) No. 1272/2008 (CLP)   Provoque des lésions oculaires graves. 

Peut être corrosif pour les métaux. 
Provoque une irritation cutanée. 

 
2.1.2 Directive 67/548/CEE & Directive 1999/45/CE Irritant. 
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2.2 Éléments d'étiquetage   Conformément au règlement CE No 1272/2008 (CLP). 

 
 
Nom du produit    Nettoyant 3 en 1. 

 
Pictogramme de danger   
 
 
 
 
 
Mention(s) d'avertissement  Danger 
 
Mention de danger    H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
      H290 Peut être corrosif pour les métaux. 
      H315 Provoque une irritation cutanée. 
 
Conseil(s) de prudence  
 
P280  Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
 équipement de protection des yeux/du visage. 
P302+P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  Laver abondamment à 
 l'eau et au savon. 
P305+P351+P338   EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. 

P310    Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P501  Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 

locale. 
P102    Tenir hors de portée des enfants. 

 
 

Contient HYDROXYDE DE SODIUM, éthylènediaminetétraacétate de   tétrasodium, OXYDE 
D'ALKYLAMINE. 

 
Étiquetage du détergent 5 - <15 % de tensioactifs non ioniques, <5 % d'hydrocarbures 

aliphatiques, <5 % de tensioactifs cationiques, <5 % d'EDTA et sels 
associés. 

 
2.3 Autres dangers    Aucun connu.    
  
  
33..    CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN//IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTSS  

    
33..11    SSuubbssttaanncceess        SSuubbssttaanncceess  ddaannss  llaa  pprrééppaarraattiioonn//llee  mmééllaannggee..  
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33..22    MMééllaannggeess  
  

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  CCEE  NN°°  11227722//22000088  
  
  

OOXXYYDDEE  DD''AALLKKYYLLAAMMIINNEE  11--55  %%  NN°°  CCAASS  ::  6688995555--5555--55    NN°°  CCEE  ::  227733--228811--22  
NN°°  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  RREEAACCHH  ::  0011--22111199449900006611--4477--00000000  
CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ppeeaauu  --  HH331155..  
CCllaassssiiffiiccaattiioonn  yyeeuuxx  --  HH331155..  

  
HHYYDDRROOXXYYDDEE  DDEE  SSOODDIIUUMM  11--55%%  NN°°  CCAASS  ::  11331100--7733--22    NN°°  CCEE  ::  221155--118855--55  

NN°°  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  RREEAACCHH  ::  0011--22111199445577889922--2277  
CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ppeeaauu  --  HH331155..  
CCllaassssiiffiiccaattiioonn  mmééttaauuxx  --  HH229900..  

  
33..33    IInnffoorrmmaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ::  AAuuccuunnee..  
  
  
44..    PPRREEMMIIEERRSS  SSEECCOOUURRSS  

  
44..11  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  pprreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
  

IInnhhaallaattiioonn  
  
PPllaacceerr  llaa  ppeerrssoonnnnee  aaffffeeccttééee  àà  ll''aaiirr  ffrraaiiss  eett  llaa  mmaaiinntteenniirr  aauu  cchhaauudd  eett  aauu  rreeppooss  ddaannss  uunnee  ppoossiittiioonn  
ffaacciilliittaanntt  llaa  rreessppiirraattiioonn..  
CCoonnssuulltteerr  uunn  mmééddeecciinn  ssii  lleess  ttrroouubblleess  ppeerrssiisstteenntt..  
  
IInnggeessttiioonn  
  
RRiinncceerr  ssooiiggnneeuusseemmeenntt  llaa  bboouucchhee  aavveecc  ddee  ll''eeaauu..  NNEE  PPAASS  ffaaiirree  vvoommiirr..  CCoonnssuulltteerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  uunn  
mmééddeecciinn..  
  
CCoonnttaacctt  aavveecc  llaa  ppeeaauu  
  
RRiinncceerr  aabboonnddaammmmeenntt  àà  ll''eeaauu..  CCoonnssuulltteerr  uunn  mmééddeecciinn  ssii  ll''iirrrriittaattiioonn  ppeerrssiissttee  aapprrèèss  llee  llaavvaaggee..  
  
CCoonnttaacctt  aavveecc  lleess  yyeeuuxx  
  
RRiinncceerr  aabboonnddaammmmeenntt  àà  ll''eeaauu..  RReettiirreerr  lleess  lleennttiilllleess  ddee  ccoonnttaacctt  eett  mmaaiinntteenniirr  lleess  ppaauuppiièèrreess  bbiieenn  oouuvveerrtteess..  
CCoonnttiinnuueerr  àà  rriinncceerr  ppeennddaanntt  aauu  mmooiinnss  1155  mmiinnuutteess..  CCoonnssuulltteerr  uunn  mmééddeecciinn  ssii  ll''iirrrriittaattiioonn  ppeerrssiissttee  aapprrèèss  llee  
llaavvaaggee..  
MMoonnttrreerr  cceettttee  ffiicchhee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé  aauu  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall..  
  
  
  
  
  

44..22  PPrriinncciippaauuxx  ssyymmppttôômmeess  eett  eeffffeettss,,  aaiigguuss  eett  ddiifffféérrééss  
  
IInnhhaallaattiioonn  TToouuxx,,  oopppprreessssiioonn  tthhoorraacciiqquuee,,  sseennssaattiioonn  ddee  pprreessssiioonn  ddaannss  llaa  ppooiittrriinnee..  
  
IInnggeessttiioonn      PPeeuutt  pprroovvooqquueerr  uunnee  sseennssaattiioonn  ddee  ggêênnee  eenn  ccaass  dd''iinnggeessttiioonn..  
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CCoonnttaacctt  aavveecc  llaa  ppeeaauu  PPrroovvooqquuee  uunnee  iirrrriittaattiioonn  ccuuttaannééee..  
  
CCoonnttaacctt  aavveecc  lleess  yyeeuuxx  PPrroovvooqquuee  ddeess  llééssiioonnss  ooccuullaaiirreess  ggrraavveess..  

  
44..33  IInnddiiccaattiioonn  ddeess  éévveennttuueellss  ssooiinnss  mmééddiiccaauuxx  iimmmmééddiiaattss  eett  ttrraaiitteemmeennttss  ppaarrttiiccuulliieerrss  

nnéécceessssaaiirreess  
  
TTrraaiitteerr  ddee  ffaaççoonn  ssyymmppttoommaattiiqquuee..  
  

  
55..    MMEESSUURREESS  DDEE  LLUUTTTTEE  AANNTTII--IINNCCEENNDDIIEE  
  
55..11  MMooyyeennss  dd''eexxttiinnccttiioonn  

  
MMooyyeennss  dd''eexxttiinnccttiioonn  aapppprroopprriiééss  UUttiilliisseerr  ddeess  mmooyyeennss  dd''eexxttiinnccttiioonn  aaddaappttééss  àà  

ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  iimmmmééddiiaatt..  
  
55..22  DDaannggeerrss  ppaarrttiiccuulliieerrss  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ssuubbssttaannccee  oouu  dduu  mmééllaannggee  

  
LLeess  pprroodduuiittss  iissssuuss  ddee  llaa  ddééccoommppoossiittiioonn  tthheerrmmiiqquuee  oouu  ddee  llaa  ccoommbbuussttiioonn  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  dd''iinncclluurree  lleess  
ssuubbssttaanncceess  ssuuiivvaanntteess  ::  AAmmmmoonniiaacc  oouu  aammiinneess..  DDiiooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  ((CCOO22))..  MMoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  ((CCOO))..  
CChhlloorruurree  dd''hhyyddrrooggèènnee  ((HHCCll))..  GGaazz  nniittrreeuuxx  ((NNOOxx))..  

  
55..33  CCoonnsseeiillss  aauuxx  ppoommppiieerrss  
  

AAuuccuunnee  pprrééccaauuttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ccoonnnnuuee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  iinncceennddiieess..  
  
  

66..    MMEESSUURREESS  ÀÀ  PPRREENNDDRREE  EENN  CCAASS  DDEE  DDIISSPPEERRSSIIOONN  AACCCCIIDDEENNTTEELLLLEE  
  
66..11..    PPrrééccaauuttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess,,  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  pprrooccéédduurreess  dd''uurrggeennccee  

  
ÉÉvviitteerr  llee  ccoonnttaacctt  aavveecc  llaa  ppeeaauu,,  lleess  yyeeuuxx  eett  lleess  vvêêtteemmeennttss..  
  

66..22..    PPrrééccaauuttiioonnss  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  
  
NNee  ppaass  ddéévveerrsseerr  àà  ll''ééggoouutt,,  ddaannss  lleess  ccoouurrss  dd''eeaauu  oouu  ddaannss  llee  ssooll..  
  

66..33  MMéétthhooddeess  eett  mmaattéérriieell  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ddee  nneettttooyyaaggee  
  
AAbbssoorrbbeerr  lleess  ddéévveerrsseemmeennttss  aavveecc  uunn  mmaattéérriiaauu  iinneerrttee,,  hhuummiiddee  eett  nnoonn  ccoommbbuussttiibbllee..  RRiinncceerr  
aabboonnddaammmmeenntt  llaa  zzoonnee  ccoonnttaammiinnééee  aavveecc  ddee  ll''eeaauu..  
  

66..44..    RRééfféérreennccee  àà  dd''aauuttrreess  sseeccttiioonnss  
  
PPoorrtteerr  ddeess  vvêêtteemmeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  iinnddiiccaattiioonnss  ddee  llaa  sseeccttiioonn  88  ddee  llaa  pprréésseennttee  ffiicchhee    
ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé..  

  
  
77..    MMAANNIIPPUULLAATTIIOONN  EETT  SSTTOOCCKKAAGGEE  
  
77..11  PPrrééccaauuttiioonnss  ddee  mmaanniippuullaattiioonn  
  

PPrrééccaauuttiioonnss  dd''uuttiilliissaattiioonn  
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ÉÉvviitteerr  lleess  ddéévveerrsseemmeennttss..  ÉÉvviitteerr  ddee  rreessppiirreerr  lleess  ppuullvvéérriissaattiioonnss..  ÉÉvviitteerr  llee  ccoonnttaacctt  aavveecc  llaa  ppeeaauu,,  lleess  yyeeuuxx  
eett  lleess  vvêêtteemmeennttss..  

  
77..22  CCoonnddiittiioonnss  dd''uuttiilliissaattiioonn  eenn  ttoouuttee  ssééccuurriittéé  ((pprréécciisseerr  ttoouuttee  iinnccoommppaattiibbiilliittéé  éévveennttuueellllee))  ::  
  

PPrrééccaauuttiioonnss  ddee  ssttoocckkaaggee  
CCoonnsseerrvveerr  llee  rréécciippiieenntt  bbiieenn  ffeerrmméé  eett  àà  uunnee  tteemmppéérraattuurree  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  4400°°CC..  

  
77..33  UUttiilliissaattiioonn((ss))  ffiinnaallee((ss))  ppaarrttiiccuulliièèrree((ss))..  LLeess  uuttiilliissaattiioonnss  iiddeennttiiffiiééeess  ppoouurr  ccee  pprroodduuiitt  ssoonntt  ddééccrriitteess  àà  

llaa  sseeccttiioonn  11..22..  
  
  
88..    CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  LL''EEXXPPOOSSIITTIIOONN  //  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  
  
88..11  LLiimmiitteess  dd''eexxppoossiittiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  
  

HHYYDDRROOXXYYDDEE  DDEE  SSOODDIIUUMM  
LLiimmiittee  dd''eexxppoossiittiioonn  àà  lloonngg  tteerrmmee  ((88  hh  MMPPTT))  ::  WWEELL  
LLiimmiittee  dd''eexxppoossiittiioonn  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  ((1155  mmiinnuutteess))  ::  WWEELL  22  mmgg//mm33  
DDNNEELL  IInndduussttrriiee  --  IInnhhaallaattiioonn  ;;  eeffffeettss  llooccaauuxx  àà  lloonngg  tteerrmmee  ::  11,,00  mmgg//mm33  

  
OOXXYYDDEE  DD''AALLKKYYLLAAMMIINNEE  
DDNNEELL  TTrraavvaaiilllleeuurrss  --  VVooiiee  ccuuttaannééee  ;;  eeffffeettss  ssyyssttéémmiiqquueess  ::  1111  mmgg//kkgg//jjoouurr  
TTrraavvaaiilllleeuurrss  --  IInnhhaallaattiioonn  ;;  eeffffeettss  llooccaauuxx  àà  lloonngg  tteerrmmee  ::  1155,,55  mmgg//mm³³  
TTrraavvaaiilllleeuurrss  --  VVooiiee  ccuuttaannééee  ;;  eeffffeettss  llooccaauuxx  ::  00,,2277  %%  
PPooppuullaattiioonn  ggéénnéérraallee  --  VVooiiee  ccuuttaannééee  ;;  eeffffeettss  ssyyssttéémmiiqquueess  ::  55,,55  mmgg//kkgg//jjoouurr  
PPooppuullaattiioonn  ggéénnéérraallee  --  IInnhhaallaattiioonn  ;;  eeffffeettss  ssyyssttéémmiiqquueess  ::  33,,88  mmgg//mm³³  
PPooppuullaattiioonn  ggéénnéérraallee  --  VVooiiee  oorraallee  ;;  eeffffeettss  ssyyssttéémmiiqquueess  ::  00,,4444  mmgg//kkgg//jjoouurr  
PPNNEECC  --  EEaauu  ddoouuccee  ;;  00,,00333355  mmgg//ll  
EEaauu  ddee  mmeerr  ;;  00,,0000333355  mmgg//ll  
EEaauu,,  rreejjeett  iinntteerrmmiitttteenntt  ;;  00,,00333355  mmgg//ll  
SSééddiimmeennttss  ((eeaauu  ddoouuccee))  ;;  55,,2244  mmgg//kkgg  
SSééddiimmeennttss  ((eeaauu  ddee  mmeerr))  ;;  00,,552244  mmgg//ll  
SSooll  ;;  11,,0022  mmgg//kkgg  
SSTTPP  ;;  2244  mmgg//kkgg  

  
ÉÉtthhyyllèènneeddiiaammiinneettééttrraaaaccééttaattee  ddee  ttééttrraassooddiiuumm  
DDNNEELL  IInndduussttrriiee  --  IInnhhaallaattiioonn  ;;  22,,88  mmgg//mm33  
CCoonnssoommmmaatteeuurr  --  IInnhhaallaattiioonn  ;;  11,,77  mmgg//mm33  
CCoonnssoommmmaatteeuurr  --  VVooiiee  oorraallee  ;;  2288,,00  mmgg//kkgg//jjoouurr  
PPNNEECC  --  EEaauu  ddoouuccee  ;;  22,,88  mmgg//ll  
EEaauu  ddee  mmeerr  ;;  00,,2288  mmgg//ll  
RReejjeett  iinntteerrmmiitttteenntt  ;;  11,,66  mmgg//ll  
SSTTPP  ;;  5577  mmgg//ll  
SSooll  ;;  00,,9955  mmgg  
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AAuutteeuurr  ::  FFrreeddddiiee  VVeerrnnoonn..      

PPaaggee  66  ssuurr  66  

  
  
88..22  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll''eexxppoossiittiioonn  
  

ÉÉqquuiippeemmeenntt  ddee  pprrootteeccttiioonn  
  
  

  
    
  
  
  
CCoonnttrrôôlleess  tteecchhnniiqquueess  aapppprroopprriiééss    
AAssssuurreerr  uunnee  vveennttiillaattiioonn  aaddééqquuaattee..  
  
PPrrootteeccttiioonn  ddeess  yyeeuuxx//dduu  vviissaaggee  
UUttiilliisseerr  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ooccuullaaiirree  ccoonnffoorrmmee  àà  uunnee  nnoorrmmee  aapppprroouuvvééee  ddèèss  lloorrss  qquu''uunnee  éévvaalluuaattiioonn  dduu  rriissqquuee  
iinnddiiqquuee  qquu''uunn  ccoonnttaacctt  ooccuullaaiirree  eesstt  ppoossssiibbllee..  
  
LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ssuuiivvaannttss  ddooiivveenntt  êêttrree  ppoorrttééss  ::  lluunneetttteess  pprrootteeccttrriicceess  ccoonnttrree  lleess  aaggeennttss  
cchhiimmiiqquueess..  
  
PPrrootteeccttiioonn  ddeess  mmaaiinnss  
LLee  ppoorrtt  ddee  ggaannttss  iimmppeerrmmééaabblleess  eett  rrééssiissttaannttss  aauuxx  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess,,  ccoonnffoorrmmeess  àà  uunnee  nnoorrmmee  
aapppprroouuvvééee,,  eesstt  rreeccoommmmaannddéé  ssii  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  iinnddiiqquuee  uunnee  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoonnttaacctt  aavveecc  llaa  
ppeeaauu..  
PPoorrtteerr  ddeess  ggaannttss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ffaabbrriiqquuééss  aavveecc  lleess  mmaattéérriiaauuxx  ssuuiivvaannttss  ::  ccaaoouuttcchhoouucc  ((nnaattuurreell,,  llaatteexx))  ;;  
nnééoopprrèènnee  ;;  cchhlloorruurree  ddee  ppoollyyvviinnyyllee  ((PPVVCC))..  
  
MMeessuurreess  dd''hhyyggiièènnee  
EEnnlleevveerr  lleess  vvêêtteemmeennttss  ccoonnttaammiinnééss  eett  lleess  llaavveerr  aavvaanntt  ddee  lleess  rrééuuttiilliisseerr..  UUttiilliisseerr  uunnee  lloottiioonn  aapppprroopprriiééee  
ppoouurr  lleess  mmaaiinnss  aaffiinn  dd''éévviitteerr  llaa  ddéélliippiiddaattiioonn  eett  llee  ddeessssèècchheemmeenntt  ddee  llaa  ppeeaauu..  
  

88..22..33  CCoonnttrrôôllee  dd''eexxppoossiittiioonn  lliiéé  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt      
  
ÉÉvviitteerr  llee  rreejjeett  ddaannss  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  
  
99..    PPRROOPPRRIIEETTEESS  PPHHYYSSIIQQUUEESS  EETT  CCHHIIMMIIQQUUEESS  
  
99..11  IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  pprroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  ddee  bbaassee  
  

AAssppeecctt      LLiiqquuiiddee..  
  
CCoouulleeuurr      CCllaaiirr  ((oouu  ppââllee))..  PPaaiillllee..  
  
OOddeeuurr      LLééggèèrree..  CCaarraaccttéérriissttiiqquuee..  
  
ppHH        ppHH  ((ssoolluuttiioonn  ccoonncceennttrrééee))  ::  >>1133,,00..  
  
DDeennssiittéé  rreellaattiivvee      11,,006699  àà  2255°°CC..  
  
SSoolluubbiilliittéé((ss))    SSoolluubbllee  ddaannss  ll''eeaauu..  
  
  



 
SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
FFiicchhee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé  
NNeettttooyyaanntt  33  eenn  11  ((33  iinn  11  CClleeaanneerr))  

SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
CCrréééé  llee  2244  aavvrriill  22001155..  VVeerrssiioonn  11..  DDaattee  dd''iimmpprreessssiioonn  ::  3300//0044//22001155  
AAuutteeuurr  ::  FFrreeddddiiee  VVeerrnnoonn..      

PPaaggee  77  ssuurr  77  

  
99..22..    AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  NNoonn  ddéétteerrmmiinnéé..  

 

  
  
1100..    SSTTAABBIILLIITTÉÉ  EETT  RRÉÉAACCTTIIVVIITTÉÉ  
  
1100..11..  RRééaaccttiivviittéé      DDeess  rrééaaccttiioonnss  aavveecc  lleess  mmaattiièèrreess  ssuuiivvaanntteess  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ggéénnéérreerr  ddee  llaa  
cchhaalleeuurr  ::  AAcciiddeess..  
  
1100..22..  SSttaabbiilliittéé  cchhiimmiiqquuee  SSttaabbiilliittéé  

SSttaabbllee  àà  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  aammbbiiaanntteess  nnoorrmmaalleess  eett  lloorrssqquuee  llee  pprroodduuiitt  eesstt  
uuttiilliisséé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  

  
1100..33..  PPoossssiibbiilliittéé  ddee  rrééaaccttiioonnss  ddaannggeerreeuusseess    NNoonn  ddéétteerrmmiinnéé..  
  
1100..44..  CCoonnddiittiioonnss  àà  éévviitteerr          ÉÉvviitteerr  llee  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  aacciiddeess..  
  
1100..55..  MMaattiièèrreess  iinnccoommppaattiibblleess        MMaattiièèrreess  àà  éévviitteerr  ::  AAcciiddeess  ffoorrttss..  
  
1100..66  PPrroodduuiitt((ss))  ddee  ddééccoommppoossiittiioonn  ddaannggeerreeuuxx    
  
LLeess  pprroodduuiittss  iissssuuss  ddee  llaa  ddééccoommppoossiittiioonn  tthheerrmmiiqquuee  oouu  ddee  llaa  ccoommbbuussttiioonn  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  dd''iinncclluurree  lleess  
ssuubbssttaanncceess  ssuuiivvaanntteess  ::  aammmmoonniiaacc  oouu  aammiinneess  ;;  mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  ((CCOO))  ;;  ddiiooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  ((CCOO22))  ;;  
cchhlloorruurree  dd''hhyyddrrooggèènnee  ((HHCCll))  ;;  ggaazz  nniittrreeuuxx  ((NNOOxx))..  
  
  
1111..    IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTOOXXIICCOOLLOOGGIIQQUUEESS  
  
1111..11  IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  eeffffeettss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  
  

TTooxxiicciittéé  aaiigguuëë  --  vvooiiee  oorraallee      AATTEE  oorraallee  ((mmgg//kkgg))  4466  224400,,7766448888448833..  
  

CCoorrrroossiioonn//iirrrriittaattiioonn  ccuuttaannééee    EEssssaaii  ssuurr  mmooddèèllee  ddee  ppeeaauu  hhuummaaiinnee  ::  NNoonn  ccoorrrroossiiff  ppoouurr  llaa  
ppeeaauu..  

  
ppHH  eexxttrrêêmmee          ==  1111,,55  NNoonn  ccoorrrroossiiff  ppoouurr  llaa  ppeeaauu..  

  
IInnhhaallaattiioonn  TToouuxx,,  oopppprreessssiioonn  tthhoorraacciiqquuee,,  sseennssaattiioonn  ddee  pprreessssiioonn  ddaannss  

llaa  ppooiittrriinnee..  
  

IInnggeessttiioonn  PPeeuutt  pprroovvooqquueerr  uunnee  sseennssaattiioonn  ddee  ggêênnee  eenn  ccaass  
dd''iinnggeessttiioonn..  

  
CCoonnttaacctt  aavveecc  llaa  ppeeaauu  UUnn  ccoonnttaacctt  pprroolloonnggéé  ppeeuutt  eennttrraaîînneerr  ddeess  rroouuggeeuurrss,,  

iirrrriittaattiioonnss  eett  ddeessssèècchheemmeennttss  ddee  llaa  ppeeaauu..  
  
CCoonnttaacctt  aavveecc  lleess  yyeeuuxx  IIrrrriittaattiioonnss  sséévvèèrreess,,  sseennssaattiioonnss  ddee  bbrrûûlluurreess  eett  

llaarrmmooiieemmeennttss..  
  
  
1111..22  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss        AAuuccuunnee..  
  
    
  



 
SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
FFiicchhee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé  
NNeettttooyyaanntt  33  eenn  11  ((33  iinn  11  CClleeaanneerr))  

SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
CCrréééé  llee  2244  aavvrriill  22001155..  VVeerrssiioonn  11..  DDaattee  dd''iimmpprreessssiioonn  ::  3300//0044//22001155  
AAuutteeuurr  ::  FFrreeddddiiee  VVeerrnnoonn..      

PPaaggee  88  ssuurr  88  

  
1122..    IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEESS  
  

ÉÉccoottooxxiicciittéé    NNoocciiff  ppoouurr  llaa  vviiee  aaqquuaattiiqquuee..  
  
1122..11..  TTooxxiicciittéé    TTooxxiicciittéé  aaiigguuëë  --  PPooiissssoonnss    NNoonn  ddéétteerrmmiinnéé..  
  
1122..22..  PPeerrssiissttaannccee  eett  ddééggrraaddaabbiilliittéé          LLee  pprroodduuiitt  eesstt  nnoorrmmaalleemmeenntt  bbiiooddééggrraaddaabbllee..  
  
1122..33..  PPootteennttiieell  ddee  bbiiooaaccccuummuullaattiioonn  LLee  pprroodduuiitt  nnee  ccoonnttiieenntt  aauuccuunnee  ssuubbssttaannccee  

pprréésseennttaanntt  uunn  rriissqquuee  ddee  bbiiooaaccccuummuullaattiioonn..  
  
1122..44..  MMoobbiilliittéé  ddaannss  llee  ssooll            LLee  pprroodduuiitt  eesstt  ssoolluubbllee  ddaannss  ll''eeaauu..  
  
1122..55..  RRééssuullttaattss  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  PPBBTT  eett  vvPPvvBB    CCeettttee  ssuubbssttaannccee  nn''eesstt  ppaass  ccllaassssééee  ccoommmmee  

PPBBTT  oouu  vvPPvvBB  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ccrriittèèrreess  aaccttuueellss  
ddee  ll''UUEE..  

  
1122..66..  AAuuttrreess  eeffffeettss  nnééffaasstteess            NNoonn  ddéétteerrmmiinnéé..  

  
  
  

1133..    CCOONNSSIIGGNNEESS  RREELLAATTIIVVEESS  ÀÀ  LL’’ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN  DDUU  PPRROODDUUIITT  
    
  
1133..11..  MMéétthhooddeess  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  
  

ÉÉlliimmiinneerr  lleess  ddéécchheettss  ddaannss  uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  aauuttoorriissééee  eett  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  
eexxiiggeenncceess  ddee  ll''aauuttoorriittéé  llooccaallee  ccoommppéétteennttee  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  

  
  
  
  
  
  
1144..    IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AAUU  TTRRAANNSSPPOORRTT  
  
1144..11..  NNuumméérroo  OONNUU  NN°°  OONNUU  ((AADDRR//RRIIDD))  11776600..  

NN°°  OONNUU  ((IIMMDDGG))  11776600..  
NN°°  OONNUU  ((OOAACCII))  11776600..  

  
1144..22..  DDééssiiggnnaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  ttrraannssppoorrtt  OONNUU  
  

DDééssiiggnnaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ((AADDRR//RRIIDD))  LLIIQQUUIIDDEE  CCOORRRROOSSIIFF,,  NN..OO..SS..  ((hhyyddrrooxxyyddee  ddee  
ssooddiiuumm))  

DDééssiiggnnaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ((IIMMDDGG))  LLIIQQUUIIDDEE  CCOORRRROOSSIIFF,,  NN..OO..SS..  ((hhyyddrrooxxyyddee  ddee  
ssooddiiuumm))  

DDééssiiggnnaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ((OOAACCII))  LLIIQQUUIIDDEE  CCOORRRROOSSIIFF,,  NN..OO..SS..  ((hhyyddrrooxxyyddee  ddee  
ssooddiiuumm))  

DDééssiiggnnaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ((AADDNN))  LLIIQQUUIIDDEE  CCOORRRROOSSIIFF,,  NN..OO..SS..  ((hhyyddrrooxxyyddee  ddee  ssooddiiuumm))  
  
1144..33..  CCllaassssee((ss))  ddee  ddaannggeerr  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  
  

IIMMDDGG  ccllaassssee  88  
OOAACCII  ccllaassssee//ddiivviissiioonn  88  



 
SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
FFiicchhee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé  
NNeettttooyyaanntt  33  eenn  11  ((33  iinn  11  CClleeaanneerr))  

SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
CCrréééé  llee  2244  aavvrriill  22001155..  VVeerrssiioonn  11..  DDaattee  dd''iimmpprreessssiioonn  ::  3300//0044//22001155  
AAuutteeuurr  ::  FFrreeddddiiee  VVeerrnnoonn..      

PPaaggee  99  ssuurr  99  

  
ÉÉttiiqquueetttteess  ddee  ttrraannssppoorrtt  

  

  
  

1144..44..  GGrroouuppee  dd''eemmbbaallllaaggee  AADDRR//RRIIDD  ggrroouuppee  dd''eemmbbaallllaaggee  IIIIII..  
IIMMDDGG  ggrroouuppee  dd''eemmbbaallllaaggee  IIIIII..  
OOAACCII  ggrroouuppee  dd''eemmbbaallllaaggee  IIIIII..  

  
1144..55..  DDaannggeerrss  ppoouurr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt    
  

SSuubbssttaannccee  ddaannggeerreeuussee  ppoouurr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt//ppoolllluuaanntt  mmaarriittiimmee  --  NNoonn..  
  
1144..66..  PPrrééccaauuttiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà  pprreennddrree  ppaarr  ll’’uuttiilliissaatteeuurr      
  

CCooddee  ddee  rreessttrriiccttiioonn  eenn  ttuunnnneellss  ((EE))  
  

1144..77..  TTrraannssppoorrtt  eenn  vvrraacc  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aannnneexxee  IIII  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  MMAARRPPOOLL  7733//7788  eett  
aauu  rreeccuueeiill  IIBBCC  
  
SSaannss  oobbjjeett..  

  
  
1155..    IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

  
1155..11..  RRéégglleemmeennttaattiioonnss//llééggiissllaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà  llaa  ssuubbssttaannccee  oouu  aauu  mmééllaannggee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ssééccuurriittéé,,  ddee  ssaannttéé  eett  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
  
RRéégglleemmeennttaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  
CCoonnttrrôôllee  ddeess  ssuubbssttaanncceess  ddaannggeerreeuusseess  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  22000022  ((vveerrssiioonn  mmooddiiffiiééee))..  
  
LLééggiissllaattiioonn  UUEE  
RRèègglleemmeenntt  ((CCEE))  nn°°11990077//22000066  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  eett  dduu  CCoonnsseeiill  dduu  1188  ddéécceemmbbrree  22000066  
ccoonncceerrnnaanntt  ll''eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  ll''éévvaalluuaattiioonn  eett  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddeess  ssuubbssttaanncceess  cchhiimmiiqquueess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  
rreessttrriiccttiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  cceess  ssuubbssttaanncceess  ((RREEAACCHH))  ((vveerrssiioonn  mmooddiiffiiééee))..  
RRèègglleemmeenntt  ((CCEE))  nn°°11227722//22000088  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  eett  dduu  CCoonnsseeiill  dduu  1166  ddéécceemmbbrree  22000088  
rreellaattiiff  àà  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  àà  ll''ééttiiqquueettaaggee  eett  àà  ll''eemmbbaallllaaggee  ddeess  ssuubbssttaanncceess  eett  ddeess  mmééllaannggeess,,  mmooddiiffiiaanntt  ssuurr  
llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  ll''ééttiiqquueettaaggee  eett  ll''eemmbbaallllaaggee  ddeess  ssuubbssttaanncceess  eett  ddeess  mmééllaannggeess  ((vveerrssiioonn  mmooddiiffiiééee))..  
  
  
RReeccoommmmaannddaattiioonnss  
LLiimmiitteess  dd''eexxppoossiittiioonn  eenn  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill  EEHH4400.. 

 
1166..    AAUUTTRREESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  
  

PPhhrraasseess  ddee  rriissqquuee  
  
PP228800    PPoorrtteerr  ddeess  ggaannttss  ddee  pprrootteeccttiioonn//ddeess  vvêêtteemmeennttss  ddee  pprrootteeccttiioonn//uunn  ééqquuiippeemmeenntt  

ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  yyeeuuxx//dduu  vviissaaggee  
PP330022++PP335522    EENN  CCAASS  DDEE  CCOONNTTAACCTT  AAVVEECC  LLAA  PPEEAAUU  ::  LLaavveerr  aabboonnddaammmmeenntt  àà  ll''eeaauu  eett  aauu  

ssaavvoonn..  



 
SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
FFiicchhee  ddee  ddoonnnnééeess  ddee  ssééccuurriittéé  
NNeettttooyyaanntt  33  eenn  11  ((33  iinn  11  CClleeaanneerr))  

SSttaannddaarrdd  BBrraannddss  ((IIrreellaanndd))  LLttdd..  
CCrréééé  llee  2244  aavvrriill  22001155..  VVeerrssiioonn  11..  DDaattee  dd''iimmpprreessssiioonn  ::  3300//0044//22001155  
AAuutteeuurr  ::  FFrreeddddiiee  VVeerrnnoonn..      

PPaaggee  1100  ssuurr  1100  

  
PP330055++PP335511++PP333388    EENN  CCAASS  DDEE  CCOONNTTAACCTT  AAVVEECC  LLEESS  YYEEUUXX  ::  RRiinncceerr  aavveecc  pprrééccaauuttiioonn  àà  ll''eeaauu  

ppeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  mmiinnuutteess..  EEnnlleevveerr  lleess  lleennttiilllleess  ddee  ccoonnttaacctt  ssii  llaa  vviiccttiimmee  eenn  
ppoorrttee  eett  ssii  eelllleess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffaacciilleemmeenntt  eennlleevvééeess..  CCoonnttiinnuueerr  àà  rriinncceerr..  

PP331100          AAppppeelleerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  uunn  CCEENNTTRREE  AANNTTIIPPOOIISSOONN  oouu  uunn  mmééddeecciinn..  
PP550011          ÉÉlliimmiinneerr  llee  ccoonntteennuu//rréécciippiieenntt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  llooccaallee..  
PP110022          TTeenniirr  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee  ddeess  eennffaannttss..  
  
  

  


