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SSeeccttiioonn  11  --  CChheemmiiccaall  PPrroodduucctt  aanndd  CCoommppaannyy  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  
  

PPrroodduucctt//CChheemmiiccaa ll   NNaammee::  SSooddiiuumm  MMeettaabbiissuullffii ttee  
CChheemmiiccaa ll   FFoorrmmuullaa ::  NNaa22SS22OO55  
CCAASS  NNuummbbeerr::    000077668811--5577--44  
OOtthheerr  DDeessiiggnnaa ttiioonnss::  SSooddiiuumm  PPyyrroossuullffii ttee,,   DDiissooddiiuumm  PPyyrroossuullffii ttee,,   PPyyrroossuullffuurroouuss  AAcc iidd,,   DDiissooddiiuumm  SSaalltt ,,     
      SSooddiiuumm  DDiissuullpphhiittee..   
GGeenneerraa ll   UUssee ::    FFoooodd  aanndd  pphhaarrmmaacceeuutt iiccaall  pprreesseerrvvaatt iivvee,,   wwaassttee  wwaatteerr  ddeecchhlloorriinnaatt iinngg  aaggeenntt ,,   
      llaabb  rreeaaggeenntt ..   
MMaannuuffaaccttuurreerr::    CCaallaabbrriiaann  CCoorrppoorraatt iioonn    TTeell::   440099  //   772277--11447711  
      55550000  HHwwyy..     336666    FFaaxx::   440099  //   772277--55880033  
      PPoorrtt   NNeecchheess,,   TTeexxaass    7777665511  CCHHEEMMTTRREECC  EEmmeerrggeennccyy  NNoo..   880000  //   442244--99330000  
  

SSeeccttiioonn  22  --  CCoommppoossiittiioonn  //  IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  IInnggrreeddiieennttss  
  

CCoommppoossii ttiioonn    TTWWAA    SSTTEELL    IIDDLLHH    CCAASS  NNuummbbeerr  %%  ww tt  oorr  vvooll   
SSooddiiuumm  MMeettaabbiissuullffii ttee  55  mmgg//mm33  **    **    000077668811--5577--44            9988  %%  
SSooddiiuumm  SSuullffii ttee    **    **    **    000077775577--8833--77                11  %%  
SSooddiiuumm  SSuullffaattee    **    **    **    000077775577--8822--66                11  %%  
  

**    nnoonnee  eessttaabbll iisshheedd..   
  

SSeeccttiioonn  33  --  HHaazzaarrddss  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  
  

**********            EEmmeerrggeennccyy  OOvveerrvviieeww            **********  
  

WWaarrnniinngg  SSttaa tteemmeenntt::  NNoonnee  
HHaazzaarrdd  RRaa ttiinngg::    HHeeaalltthh  ==  22,,           FFiirree  ==  00,,           RReeaacctt iivvii ttyy   ==  00,,           PPPPEE  --  SSeecc..   88  
PPrriimmaarryy  EEnnttrryy  RRoouutteess::  IInnhhaallaatt iioonn  
TTaarrggee tt  OOrrggaannss::    RReessppiirraattoorryy   ssyysstteemm,,   eeyyeess,,   sskk iinn  
AAccuuttee   EEffffeeccttss::    AAccuuttee  eeffffeeccttss   ttoo  eexxppoossuurree  ooff  ssooddiiuumm  mmeettaabbiissuullffii ttee  iinncc lluuddeess  eeyyee  aanndd  mmuuccoouuss  
      mmeemmbbrraannee  iirrrrii ttaatt iioonn..     DDeeccoommppooss iitt iioonn  ooff  SSooddiiuumm  MMeettaabbiissuullffii ttee  ((aanndd  ssoolluutt iioonnss))    
      mmaayy  rreelleeaassee  ttooxx iicc   aanndd  hhaazzaarrddoouuss  ffuummeess  ooff  ssuullffuurr  ooxx iiddeess,,   iinncc lluuddiinngg  ssuullffuurr    
      ddiiooxx iiddee..     AAccuuttee  ppooiissoonniinngg  ffrroomm  ssuullffuurr  ddiiooxx iiddee  iiss   rraarree  bbeeccaauussee  tthhee  ggaass  iiss   eeaass ii llyy   
      ddeetteecctteedd..     IItt   iiss   ssoo  iirrrrii ttaatt iinngg  tthhaatt   ccoonnttaacctt   ccaannnnoott   bbee  ttoolleerraatteedd..     SSyymmppttoommss  
      iinncc lluuddee  ccoouugghhiinngg,,   hhooaarrsseenneessss,,   ssnneeeezz iinngg,,   tteeaarriinngg,,   aanndd  bbrreeaatthhiinngg  ddii ffffiiccuullttyy ..   
      HHoowweevveerr,,   wwoorrkkeerrss   wwhhoo  ccaannnnoott   eessccaappee  eexxppoossuurree  mmaayy  ssuuffffeerr  sseevveerree  ppuullmmoonnaarryy   
      ddaammaaggee  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ffaattaall ..   
IInnhhaa llaa ttiioonn::    IIrrrrii ttaanntt   
EEyyee ::      IIrrrrii ttaanntt   
SSkkiinn::      IIrrrrii ttaanntt     
IInnggeessttiioonn::    NNoott   ll iikkeellyy   ttoo  ooccccuurr  
CCaarrcciinnooggeenniiccii ttyy::  IIAARRCC,,   NNTTPP,,   aanndd  OOSSHHAA  ddoo  nnoott   ll iiss tt   ssooddiiuumm  mmeettaabbiissuullffii ttee  aass  aa  ccaarrcc iinnooggeenn..         
CChhrroonniicc  EEffffeeccttss::  PPrroolloonnggeedd  oorr  rreeppeeaatteedd  eexxppoossuurree  mmaayy  ccaauussee  ddeerrmmaatt ii tt iiss ,,   aanndd  sseennss iitt iizzaatt iioonn    
      rreeaacctt iioonnss..       
MMeeddiiccaa ll   CCoonnddii ttiioonnss  AAggggrraavvaa tteedd  bbyy  LLoonngg--TTeerrmm  EExxppoossuurree ::          CCaappaabbllee  ooff  pprroovvookk iinngg  bbrroonncchhoossppaassmm  iinn    
      ssuullffii ttee--sseennss iitt iivvee  iinnddiivviidduuaallss   wwhhoo  hhaavvee  aasstthhmmaa..   
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SSeeccttiioonn  44  --  FFiirrsstt  AAiidd  MMeeaassuurreess  
  

EExxppoossuurree   
RRoouuttee       SSyymmppttoomm        TTrreeaa ttmmeenntt  
IInnhhaa llaa ttiioonn::  SSoorree  tthhrrooaatt ,,   sshhoorrttnneessss  ooff  bbrreeaatthh  RReemmoovvee  ffrroomm  eexxppoossuurree  ttoo  ffrreesshh  aaiirr..       SSeeeekk      
  ccoouugghhiinngg,,   aanndd  ccoonnggeesstt iioonn..     mmeeddiiccaall  aatt tteenntt iioonn  iinn  sseevveerree  ccaasseess  oorr  ii ff  rreeccoovveerryy     
              iiss   nnoott   rraappiidd..   
EEyyee   CCoonnttaacctt::  IIrrrrii ttaatt iioonn  ttoo  eeyyeess  aanndd  mmuuccoouuss    IIrrrriiggaattee  wwiitthh  wwaatteerr  uunntt ii ll   nnoo  eevviiddeennccee  ooff      
  mmeemmbbrraanneess..         cchheemmiiccaall  rreemmaaiinnss..   OObbttaaiinn  mmeeddiiccaall          
            aatt tteenntt iioonn..   
  
RRoouuttee       SSyymmppttoomm        TTrreeaa ttmmeenntt  
SSkkiinn  CCoonnttaacctt::  IIrrrrii ttaatt iioonn,,   ii ttcchhiinngg,,   ddeerrmmaatt ii tt iiss     WWaasshh  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  ddrreenncchh  wwiitthh  wwaatteerr..         
            RReemmoovvee  ccoonnttaammiinnaatteedd  cc llootthhiinngg  aanndd    
                wwaasshh  bbeeffoorree  rreeuussee..   
IInnggeessttiioonn::  IIrrrrii ttaatt iioonn  ttoo  mmuuccoouuss  mmeemmbbrraanneess..     GGiivvee  llaarrggee  qquuaanntt ii tt iieess  ooff  wwaatteerr  oorr  mmii llkk       
              iimmmmeeddiiaatteellyy ..     OObbttaaiinn  mmeeddiiccaall  aatt tteenntt iioonn..   
AAfftteerr  ffii rrsstt  aaiidd,,  ggeett  aapppprroopprriiaattee  mmeeddiiccaall   aatttteennttiioonn..  
  

NNoottee   ttoo  pphhyyssiicciiaann::  EExxppoossuurree  mmaayy  aaggggrraavvaattee  aaccuuttee  oorr  cchhrroonniicc   aasstthhmmaa,,   eemmpphhyysseemmaa  aanndd    
      bbrroonncchhiitt iiss ..   
SSppeecciiaa ll   PPrreeccaauuttiioonnss//PPrroocceedduurreess::  NNoonnee  iinnddiiccaatteedd..  
  

SSeeccttiioonn  55  --  FFiirree--FFiigghhttiinngg  MMeeaassuurreess  
  

FFllaasshh  PPooiinntt::      NNoott   ccoommbbuusstt iibbllee..   
FFllaasshh  PPooiinntt  MMeetthhoodd::    NNoott   AAppppll iiccaabbllee..   
BBuurrnniinngg  RRaa ttee ::      NNoott   AAppppll iiccaabbllee..   
AAuuttooiiggnnii ttiioonn  TTeemmppeerraa ttuurree ::  NNoott   AAppppll iiccaabbllee..     
LLEELL::        NNoott   AAppppll iiccaabbllee..   
UUEELL::        NNoott   AAppppll iiccaabbllee..   
FFllaammmmaabbii ll ii ttyy  CCllaassssii ffiiccaa ttiioonn::  NNoott   FFllaammmmaabbllee..   
EExxttiinngguuiisshhiinngg  MMeeddiiaa ::    UUssee  eexxtt iinngguuiisshhiinngg  aaggeenntt   aapppprroopprriiaattee  ffoorr  ssuurrrroouunnddiinngg  ffiirree  ccoonnddiitt iioonnss..   
UUnnuussuuaa ll   FFiirree   oorr  EExxpplloossiioonn  HHaazzaarrddss::      NNoonnee  iinnddiiccaatteedd..   
HHaazzaarrddoouuss  CCoommbbuussttiioonn  PPrroodduuccttss::            MMaayy  rreelleeaassee  hhaazzaarrddoouuss  ggaass..   
FFiirree --FFiigghhttiinngg  IInnssttrruuccttiioonnss::  DDoo  nnoott   rreelleeaassee  rruunnooffff  ffrroomm  ffiirree  ccoonntt rrooll   mmeetthhooddss  ttoo  sseewweerrss   oorr  
        wwaatteerrwwaayyss..   
FFiirree --FFiigghhttiinngg  EEqquuiippmmeenntt::  BBeeccaauussee  ffiirree  mmaayy  pprroodduuccee  ttooxx iicc   tthheerrmmaall  ddeeccoommppooss iitt iioonn  pprroodduuccttss ,,     
        wweeaarr  aa  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  bbrreeaatthhiinngg  aappppaarraattuuss  ((SSCCBBAA))  wwiitthh  aa  ffuull ll   ffaaccee    
        ppiieeccee  ooppeerraatteedd  iinn  pprreessssuurree--ddeemmaanndd  oorr  ppooss iitt iivvee--pprreessssuurree  mmooddee..   
  

SSeeccttiioonn  66  --  AAcccciiddeennttaall  RReelleeaassee  MMeeaassuurreess  
  

SSppii ll ll   //   LLeeaakk  PPrroocceedduurreess::  WWeeaarr  aapppprroopprriiaattee  PPPPEE  --  SSeeee  SSeecctt iioonn  88..   
SSmmaa ll ll   SSppii ll llss  //   LLeeaakkss::    SSppii ll llss   ccaann  bbee  nneeuutt rraall iizzeedd  wwiitthh  aann  aallkkaall iinnee  mmaatteerriiaall   ssuucchh  aass  ccaauusstt iicc     
        ssooddaa..     LLeeaakkss  mmaayy  bbee  llooccaatteedd  bbyy  sspprraayy iinngg  tthhee  aarreeaa  wwiitthh  aammmmoonniiuumm    
        hhyyddrrooxx iiddee  ssoolluutt iioonn  wwhhiicchh  ffoorrmmss  aa  wwhhiittee  ffuummee  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ssuullffuurr    
        ddiiooxx iiddee..   
LLaarrggee   SSppii ll llss  //   LLeeaakkss::    LLaarrggee  ssppii ll llss   sshhoouulldd  bbee  hhaannddlleedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  pprreeddeetteerrmmiinneedd  ppllaann..   
CCoonnttaa iinnmmeenntt::      FFoorr  llaarrggee  ssppii ll llss ,,   ddiikkee  ffaarr  aahheeaadd  ooff  ccoonnttaammiinnaatteedd  rruunnooffff  ffoorr  llaatteerr    
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        ddiissppoossaall..       
            
  
  
  

SSeeccttiioonn  77  --  HHaannddlliinngg  aanndd  SSttoorraaggee   

  
  
HHaannddll iinngg  PPrreeccaauuttiioonnss::    AAvvooiidd  ccoonnttaacctt   wwiitthh  pprroodduucctt ..     DDoo  nnoott   bbrreeaatthh  dduusstt   oorr  vvaappoorr..   
SSttoorraaggee   RReeqquuiirreemmeennttss::  AAvvooiidd  hheeaatt   oorr  mmooiiss ttuurree..     SSttoorree  iinn  aarreeaass,,   aawwaayy  ffrroomm  hheeaatt   aanndd  mmooiiss ttuurree  
        aanndd  pprrootteecctteedd  ffrroomm  pphhyyss iiccaall  ddaammaaggee..     SSeeggrreeggaattee  ffrroomm  aacc iiddss  aanndd  
        ooxx iiddiizzeerrss ..  
  

SSeeccttiioonn  88  --  EExxppoossuurree  CCoonnttrroollss  //  PPeerrssoonnaall  PPrrootteeccttiioonn  
  
  

VVeennttii llaa ttiioonn::              PPrroovviiddee  ggeenneerraall  oorr  llooccaall  eexxhhaauusstt   vveenntt ii llaatt iioonn  ssyysstteemmss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn    
        AAiirrbboorrnnee  ccoonncceenntt rraatt iioonnss  bbeellooww  OOSSHHAA  ll iimmiittss   ((SSeecc..   22))..     LLooccaall  eexxhhaauusstt   
        vveenntt ii llaatt iioonn  iiss   pprreeffeerrrreedd    bbeeccaauussee  ii tt   pprreevveennttss   ccoonnttaammiinnaanntt   ddiissppeerrss iioonn  
        iinnttoo  tthhee  wwoorrkk   aarreeaa  bbyy  ccoonntt rrooll ll iinngg  ii tt   aatt   tthhee  ssoouurrccee..   
RReessppiirraa ttoorryy  PPrrootteeccttiioonn::  FFooll llooww  OOSSHHAA  rreessppiirraattoorr  rreegguullaatt iioonnss  ((2299  CCFFRR  11991100..113344))  aanndd,,   ii ff    
        nneecceessssaarryy ,,   wweeaarr  aa  MMSSHHAA//NNIIOOSSHH--aapppprroovveedd  rreessppiirraattoorr..     SSeelleecctt     
        rreessppiirraattoorr  bbaasseedd  oonn  ii ttss   ssuuiittaabbii ll ii ttyy   ttoo  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  wwoorrkkeerr  
        pprrootteecctt iioonn  ffoorr  ggiivveenn  wwoorrkk iinngg  ccoonnddiitt iioonnss,,   lleevveell  ooff  aaiirrbboorrnnee  
        ccoonnttaammiinnaatt iioonn,,   aanndd  pprreesseennccee  ooff  ssuuffffiicc iieenntt   ooxxyyggeenn..     FFoorr  eemmeerrggeennccyy  oorr    
        oonn--rroouutt iinnee  ooppeerraatt iioonnss  ((cc lleeaanniinngg  ssppii ll llss ,,   rreeaaccttoorr  vveesssseellss ,,   oorr  ss ttoorraaggee      
      ttaannkkss)),,   wweeaarr  aa  SSCCBBAA..     WWaarrnniinngg!!     AAiirr--ppuurrii ffyyiinngg  rreessppiirraattoorrss   ddoo  nnoott   pprrootteecctt     
        wwoorrkk eerrss   iinn  ooxxyyggeenn--ddeeff iicc iieenntt   aattmmoosspphheerreess..       
PPrrootteeccttiivvee   CCllootthhiinngg  //   EEqquuiippmmeenntt::  WWeeaarr  pprrootteecctt iivvee  gglloovveess,,   bboooottss ,,   aanndd  cc llootthhiinngg  wwhheenn  nneecceessssaarryy   ttoo    
          pprreevveenntt   eexxcceessss iivvee  sskk iinn  ccoonnttaacctt ..     WWeeaarr  pprrootteecctt iivvee  eeyyeeggllaasssseess  oorr    
          ggoogggglleess,,   ppeerr  OOSSHHAA  eeyyee--  aanndd  ffaaccee--pprrootteecctt iioonn  rreegguullaatt iioonnss  ((2299  
          CCFFRR  11991100..113333))..       
SSaaffee ttyy  SSttaa ttiioonnss::    MMaakkee  eemmeerrggeennccyy  eeyyeewwaasshh  ss ttaatt iioonnss,,   sshhoowweerrss ,,   aanndd  wwaasshhiinngg  ffaacc ii ll ii tt iieess    
        AAvvaaii llaabbllee  iinn  tthhee  wwoorrkk   aarreeaa..   
CCoonnttaammiinnaa tteedd  EEqquuiippmmeenntt::  RReemmoovvee  tthhiiss   mmaatteerriiaall   ffrroomm  ppeerrssoonnaall  pprrootteecctt iivvee  eeqquuiippmmeenntt   aass  nneeeeddeedd..   
CCoommmmeennttss::      DDoo  nnoott   eeaatt ,,   ddrriinnkk,,   oorr  ssmmookkee  iinn  wwoorrkk   aarreeaass..     PPrraacctt iiccee  ggoooodd  ppeerrssoonnaall    
        hhyyggiieennee  aafftteerr  uuss iinngg  tthhiiss   mmaatteerriiaall ,,   eessppeecc iiaall llyy   bbeeffoorree  ffoooodd  oorr  bbeevveerraaggee  
        ccoonnssuummpptt iioonn..   
  
  

SSeeccttiioonn  99  --  PPhhyyssiiccaall  aanndd  CChheemmiiccaall  PPrrooppeerrttiieess  
  
  

PPhhyyssiiccaa ll   SSttaa ttee ::    SSooll iidd  ccrryyssttaall       WWaatteerr  SSoolluubbii ll ii ttyy::  4455  %%  @@  220000  CC  
AAppppeeaarraannccee ::    WWhhiittee        OOtthheerr  SSoolluubbii ll ii ttiieess::  NNAA  
OOddoorr  TThhrreesshhoolldd::  ppuunnggeenntt   SSOO22  ooddoorr    BBooii ll iinngg  PPooiinntt::      
VVaappoorr  PPrreessssuurree ::          FFrreeeezziinngg  PPooiinntt::      
VVaappoorr  DDeennssii ttyy  ((AAiirr==11))::           MMee ll ttiinngg  PPooiinntt::    115500  00CC  
FFoorrmmuullaa   WWee iigghhtt::  119900..1111        EEvvaappoorraa ttiioonn  RRaa ttee ::  NNoorrmmaall..   
DDeennssii ttyy::    NNAA        ppHH::      AAcc iiddiicc ..   
SSppeeccii ffiicc  GGrraavvii ttyy  ((HH22OO==11))::           11..55      %%  VVoollaa ttii llee ::    NNAA  
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SSeeccttiioonn  1100  --  SSttaabbiilliittyy  &&  RReeaaccttiivviittyy   
  
  

SSttaabbii ll ii ttyy::                SSttaabbllee  uunnddeerr  nnoorrmmaall  ccoonnddiitt iioonnss..   
PPoollyymmeerriizzaa ttiioonn::              HHaazzaarrddoouuss  ppoollyymmeerriizzaatt iioonn  wwii ll ll   nnoott   ooccccuurr..   
CChheemmiiccaa ll   IInnccoommppaattiibbii ll ii ttiieess::          IInn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  wwaatteerr,,   oorr  aacc iidd,,   SSooddiiuumm  MMeettaabbiissuullffii ttee  ((aanndd  
        ssoolluutt iioonnss))  mmaayy  rreelleeaassee  ttooxx iicc   aanndd  hhaazzaarrddoouuss  ffuummeess  ooff  ssuullffuurr  ooxx iiddeess,,     
        iinncc lluuddiinngg  ssuullffuurr  ddiiooxx iiddee..     AAccuuttee  ppooiissoonniinngg  ffrroomm  ssuullffuurr  ddiiooxx iiddee  iiss   rraarree    
        bbeeccaauussee  tthhee  ggaass  iiss   eeaass ii llyy   ddeetteecctteedd..     IItt   iiss   ssoo  iirrrrii ttaatt iinngg  tthhaatt   ccoonnttaacctt     
        ccaannnnoott   bbee  ttoolleerraatteedd..     SSyymmppttoommss  iinncc lluuddee  ccoouugghhiinngg,,   hhooaarrsseenneessss,,     
        ssnneeeezz iinngg,,   tteeaarriinngg,,   aanndd  bbrreeaatthhiinngg  ddii ffffiiccuullttyy ..     HHoowweevveerr,,   wwoorrkkeerrss   wwhhoo    
        ccaannnnoott   eessccaappee  hhiigghh  aacccc iiddeennttaall   eexxppoossuurree  mmaayy  ssuuffffeerr  sseevveerree  ppuullmmoonnaarryy   
        ddaammaaggee  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ffaattaall ..     CCoonnttaacctt   wwiitthh  ppoowwddeerreedd  ppoottaassss iiuumm,,     
        ssooddiiuumm  mmeettaallss ,,   aallkkaall ii ,,   aanndd  ooxx iiddiizz iinngg  aaggeennttss   pprroodduuccee  vviioolleenntt   rreeaacctt iioonnss..       
        RReeaaccttss   wwiitthh  wwaatteerr  aanndd  ss tteeaamm  ttoo  ffoorrmm  ccoorrrrooss iivvee  ssuullffuurroouuss  aacc iidd..     RReeaaccttss     
        wwiitthh  cchhlloorraatteess  ttoo  ffoorrmm  uunnssttaabbllee  cchhlloorriinnee  ddiiooxx iiddee..       
CCoonnddii ttiioonnss  ttoo  AAvvooiidd::            AAvvooiidd  eexxcceessss iivvee  hheeaatt ,,   oorr  ooppeenn  ffllaammee,,   aanndd  mmooiiss ttuurree..   
HHaazzaarrddoouuss  DDeeccoommppoossii ttiioonn  PPrroodduuccttss::          MMaayy  rreelleeaassee  hhaazzaarrddoouuss  ssuullffuurr  ddiiooxx iiddee  ggaass..   
  
  

SSeeccttiioonn  1111  --  TTooxxiiccoollooggiiccaall  IInnffoorrmmaattiioonn  
  
  

EEyyee   EEffffeeccttss  ((rraabbbbii tt))::        NNoott   aavvaaii llaabbllee..     AAccuuttee   IInnhhaa llaa ttiioonn  EEffffeeccttss  ((rraa tt))::      NNoott   aavvaaii llaabbllee..   
SSkkiinn  EEffffeeccttss  ((rraabbbbii tt))::      NNoonn--ccoorrrrooss iivvee..     AAccuuttee   OOrraa ll   EEffffeeccttss  ((rraa tt))::      LLDD5500  ==  111155  mmgg//kkgg  
CCaarrcciinnooggeenniiccii ttyy::          IIAARRCC,,   NNTTPP,,   aanndd  OOSSHHAA  ddoo  nnoott   ll iiss tt   SSooddiiuumm  MMeettaabbiissuullffii ttee  aass  aa  ccaarrcc iinnooggeenn..     
CChhrroonniicc  EEffffeeccttss::          PPrroolloonnggeedd  oorr  rreeppeeaatteedd  eexxppoossuurree  mmaayy  ccaauussee  ddeerrmmaatt ii tt iiss ,,   aanndd  sseennss iitt iizzaatt iioonn    
      rreeaacctt iioonnss..     EExxppoossuurree  ttoo  aasstthhmmaatt iicc ,,   aattooppiicc   aanndd  ssuullffii ttee  sseennss iitt iivvee  iinnddiivviidduuaallss   mmaayy    
      rreessuulltt   iinn  sseevveerree  bbrroonncchhooccoonnsstt rriicc tt iioonn  aanndd  rreedduucceedd  lleevveellss   iinn  ffoorrcceedd  eexxppiirraattoorryy     
      vvoolluummee..     DDeeccoommppooss iitt iioonn  ooff  ssooddiiuumm  mmeettaabbiissuullffii ttee  ((aanndd  ssoolluutt iioonnss))  mmaayy  rreelleeaassee    
      ttooxx iicc   aanndd  hhaazzaarrddoouuss  ffuummeess  ooff  ssuullffuurr  ooxx iiddeess,,   iinncc lluuddiinngg  ssuullffuurr  ddiiooxx iiddee,,   wwhhiicchh  
      mmaayy  ccaauuss  ppeerrmmaanneenntt   ppuullmmoonnaarryy   iimmppaaiirrmmeennttss   ffrroomm  aaccuuttee  aanndd  cchhrroonniicc     
      eexxppoossuurree..     TThhee  IImmmmeeddiiaatteellyy   DDaannggeerroouuss  ttoo  LLii ffee  oorr  HHeeaalltthh  ((IIDDLLHH))  lleevveell  ffoorr  SSOO22  
      iiss   110000  ppppmm..   

  
  

SSeeccttiioonn  1122  --  EEccoollooggiiccaall  IInnffoorrmmaattiioonn  
  
  

EEccoottooxx iiccii ttyy::      SSooddiiuumm  MMeettaabbiissuullffii ttee  iiss   aa  nnoonn  hhaazzaarrddoouuss  ssooll iidd  ccoommmmoonnllyy   uusseedd  aass  aa    
        wwaassttee  wwaatteerr  ddeecchhlloorriinnaatt iinngg  aaggeenntt ..     HHiigghh  ccoonncceenntt rraatt iioonnss  wwii ll ll   ccoonntt rriibbuuttee    
        ttoo  eelleevvaatteedd  cchheemmiiccaall  ooxxyyggeenn  ddeemmaanndd  iinn  aaqquuaatt iicc   eennvviirroonnmmeennttss ..   
EEnnvviirroonnmmeennttaa ll   TTrraannssppoorrtt::          SSoolluubbllee  iinn  wwaatteerr..   
EEnnvviirroonnmmeennttaa ll   DDeeggrraaddaa ttiioonn::        RRaappiidd  bbiioollooggiiccaall  ddeeccoommppooss iitt iioonn..   
SSooii ll   AAbbssoorrppttiioonn//MMoobbii ll ii ttyy::          SSll iigghhtt ..   
  



MMaatteerriiaall  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeett    SSOODDIIUUMM    MMEETTAABBIISSUULLFFIITTEE                
  
  

  
MMSSDDSS  NNoo..  334411..0011        PPaaggee  55        DDaattee::  0011//22000011  
  

  

SSeeccttiioonn  1133  --  DDiissppoossaall  CCoonnssiiddeerraattiioonnss  
  
  

DDiissppoossaa ll ::            WWaassttee  ddeetteerrmmiinnaatt iioonnss  ttyyppiiccaall llyy   ccoonnss iiddeerr  SSooddiiuumm  MMeettaabbiissuullffii ttee  ccoonnttaammiinnaatteedd    
    MMaatteerriiaallss   ttoo  bbee  nnoonn--hhaazzaarrddoouuss..   
DDiissppoossaa ll   RReegguullaa ttoorryy  RReeqquuiirreemmeennttss::  FFooll llooww  aappppll iiccaabbllee  FFeeddeerraall,,   ss ttaattee  aanndd  llooccaall  rreegguullaatt iioonnss..   
CCoonnttaa iinneerr  CClleeaanniinngg  aanndd  DDiissppoossaa ll ::            FFooll llooww  aappppll iiccaabbllee  FFeeddeerraall,,   ss ttaattee  aanndd  llooccaall  rreegguullaatt iioonnss..   
  
  

SSeeccttiioonn  1144  --  TTrraannssppoorrtt  IInnffoorrmmaattiioonn  
  
  

DDOOTT  TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDaattaa  ((4499  CCFFRR  117722..110011))::   
  

SShhiippppiinngg  NNaammee::  SSooddiiuumm  MMeettaabbiissuullffii ttee,,   nnoonn--rreegguullaatteedd  mmaatteerriiaall   
SShhiippppiinngg  SSyymmbboollss::  NNAA  
HHaazzaarrdd  CCllaassss::    NNAA  
SSuubbssiiddiiaa rryy  HHaazzaarrdd::  NNAA  
IIDD  NNoo.. ::      NNAA   
PPaacckkiinngg  GGrroouupp::  NNAA  
LLaabbee ll ::      NNAA  
SSppeecciiaa ll   PPrroovviissiioonnss::  NNAA  
  
  

SSeeccttiioonn  1155  --  RReegguullaattoorryy  IInnffoorrmmaattiioonn  
  

EEPPAA  RReegguullaa ttiioonnss::  
RRCCRRAA  HHaazzaarrddoouuss  WWaassttee  CCllaassss ii ffiiccaatt iioonn  ((4400  CCFFRR  226611))::             NNoott   ll iiss tteedd..   
RRCCRRAA  HHaazzaarrddoouuss  WWaassttee  NNuummbbeerr  ((4400  CCFFRR  226611))::                 NNoott   ll iiss tteedd..   
CCEERRCCLLAA  HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaannccee  ((4400  CCFFRR  330022..44))::               NNoott   ll iiss tteedd..     
CCEERRCCLLAA  RReeppoorrttaabbllee  QQuuaanntt ii ttyy   ((RRQQ))::                   NNAA  
SSAARRAA  TTiitt llee  IIIIII::   SSeecctt iioonn  330022  EExxtt rreemmeellyy   HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaannccee::   NNoott   ll iiss tteedd..   
    SSeecctt iioonn  331133  TTooxx iicc   CChheemmiiccaall::               NNoott   ll iiss tteedd..   
FFIIFFRRAA::                         NNoott   rreegguullaatteedd..   
TTSSCCAA::                       IInnvveennttoorryy   ll iiss tteedd  cchheemmiiccaall;;     PPAAIIRR  RReeppoorrttaabbllee;;       
              NNoott   ll iiss tteedd  iinn  TTooxx iicc   SSuubbssttaanncceess  CChheemmiiccaall  IInnddeexx   
OOSSHHAA  RReegguullaa ttiioonnss::  
  AAiirr  CCoonnttaammiinnaanntt   ((2299  CCFFRR  11991100..11000000))::               NNoott   ll iiss tteedd..   
  OOSSHHAA  SSppeecc iiffiiccaall llyy   RReegguullaatteedd  SSuubbssttaannccee::             NNoott   ll iiss tteedd..   
OOtthheerr  RReegguullaa ttiioonnss::  
  FFDDAA::                     RReegguullaatteedd  wwhheenn  uusseedd  aass  aa  ffoooodd  pprreesseerrvvaatt iivvee..   
  
  

SSeeccttiioonn  1166  --  OOtthheerr  IInnffoorrmmaattiioonn  

  
  
TThhee  iinnffoorrmmaatt iioonn  hheerreeiinn  iiss   bbeell iieevveedd  ttoo  bbee  rreell iiaabbllee..     HHoowweevveerr,,   nnoo  wwaarrrraannttyy ,,   eexxpprreesssseedd  oorr  iimmppll iieedd,,   iiss   mmaaddee  aass  ttoo  
ii ttss   aaccccuurraaccyy  oorr  ccoommpplleetteenneessss  aanndd  nnoonnee  iiss   mmaaddee  aass  ttoo  tthhee  ffii ttnneessss  ooff  tthhiiss   mmaatteerriiaall   ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee..     TThhee  



MMaatteerriiaall  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeett    SSOODDIIUUMM    MMEETTAABBIISSUULLFFIITTEE                
  
  

  
MMSSDDSS  NNoo..  334411..0011        PPaaggee  66        DDaattee::  0011//22000011  
  

mmaannuuffaaccttuurreerr  sshhaall ll   nnoott   bbee  ll iiaabbllee  ffoorr  ddaammaaggeess  ttoo  ppeerrssoonn  oorr  pprrooppeerrttyy   rreessuulltt iinngg  ffrroomm  ii ttss   uussee..     NNootthhiinngg  hheerreeiinn  
sshhaall ll   bbee  ccoonnsstt rruueedd  aass  aa  rreeccoommmmeennddaatt iioonn  ffoorr  uussee  iinn  vviioollaatt iioonn  ooff  aannyy  ppaatteenntt ..   
  
  


