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11..  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  MMAATTEERRIIAALL  

  
PPrroodduucctt  NNaammee    NN..CC..  TThhiinnnneerr  ((AAIIRRCCRRAAFFTT  TTHHIINNNNEERR))  
  
RReeccoommmmeennddeedd  UUssee    FFoorr  uussee  iinn  NNCC  LLaaccqquueerrss..  
  
SSuupppplliieerr      MMaayyuurr  PPaaiinnttss  ((IInnddiiaa))  PPvvtt..LLttdd..  
  
SSttrreeeett  AAddddrreessss    EE--2233,,  UUPPSSIIDDCC,,  SSiittee--CC,,    
        SSuurraajjppuurr  DDiisstttt..  GGaauuttaammbbuuddhh  NNaaggaarr  ((UU..PP..))  
        ((IInnddiiaa))..  
TTeelleepphhoonnee  NNoo..    ++9911  001111--2233996633112288  
  
  

22..  HHAAZZAARRDD  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  
  
FFllaammmmaabbllee  mmaatteerriiaall  
  

33..  FFIIRRSSTT  AAIIDD  MMEEAASSUURREESS  
  
IInnhhaallaattiioonn::  
RReemmoovvee  vviiccttiimm  ffrroomm  ccoonnttaammiinnaatteedd  aarreeaa..  AAppppllyy  aarrttiiffiicciiaall  rreessppiirraattiioonn  iiff  nnoott  bbrreeaatthhiinngg  SSeeeekk  mmeeddiiccaall  
aassssiissttaannccee..  
  
SSkkiinn  CCoonnttaacctt::    
IIff  sskkiinn  ccoonnttaacctt  ooccccuurrss,,  rreemmoovvee  ccoonnttaammiinnaatteedd  ccllootthhiinngg  aanndd  wwaasshh  sskkiinn  tthhoorroouugghhllyy..  WWaasshh  ccllootthhiinngg  bbeeffoorree  
rreeuussee..  
  
EEyyee  CCoonnttaacctt::  
IIff  iinn  eeyyeess,,  hhoolldd  eeyyeess  ooppeenn,,  fflloooodd  wwiitthh  wwaatteerr  ffoorr  aatt  lleeaasstt  1155  mmiinnuutteess  aanndd  sseeeekk  mmeeddiiccaall  aassssiissttaannccee..  
    
IInnggeessttiioonn::  
IInn  ccaassee  ooff  iinnggeessttiioonn  sseeeekk  iimmmmeeddiiaattee  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn..  DDoo  nnoott  iinndduuccee  vvoommiittiinngg..    
  
FFiirrsstt  AAiidd  FFaacciilliittiieess::  
PPrroovviiddee  eeyyee  bbaatthhss  aanndd  ssaaffeettyy  sshhoowweerrss  cclloossee  ttoo  aarreeaass  wwhheerree  ssppllaasshhiinngg  mmaayy  ooccccuurr..  
  
MMeeddiiccaall  aatttteennttiioonn  aanndd  ssppeecciiaall  ttrreeaattmmeenntt::  
TTrreeaatt  ssyymmppttoommaattiiccaallllyy..    
  
  

44..  FFIIRREE  FFIIGGHHTTIINNGG  MMEEAASSUURREESS  
  
SSuubbssttaannttiiaall  EExxttiinngguuiisshhiinngg  MMeeddiiaa::  
IInn  ccaassee  ooff  ffiirree,,  uussee  ffooaamm,,  ddrryy  ppoowwddeerr  aanndd  CCaarrbboonn  DDiiooxxiiddee..  
  
SSppeecciiaall  PPrrootteeccttiivvee  EEqquuiippmmeennttss  ffoorr  FFiirree  FFiigghhtteerrss::  
WWeeaarr  cchheemmiiccaall  ggoogggglleess  oorr  ffaaccee  sshhiieelldd..  WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  ccllootthhiinngg  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  aavvooiidd  sskkiinn  ccoonnttaacctt..  WWeeaarr  
cchheemmiiccaallss  rreessiissttaanntt  gglloovveess..  RReessppiirraattoorryy  pprrootteeccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  iiff  tthheerree  iiss  aa  rriisskk  ooff  eexxppoossuurree  ttoo  hhiigghh  
vvaappoouurr  ccoonncceennttrraattiioonnss..  
  

55..  AACCCCIIDDEENNTTAALL  RREELLEEAASSEE  MMEEAASSUURREESS  
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EEmmeerrggeennccyy  pprroocceedduurreess::  
  
AAiirrccrraafftt  TThhiinnnneerr  iiss  aa  ffllaammmmaabbllee  lliiqquuiidd..  VVaappoouurr  mmaayy  ffoorrmm  eexxpplloossiivvee  mmiixxttuurreess  wwiitthh  aaiirr..  AAvvooiidd  hheeaatt  aanndd  aallll  
iiggnniittiioonn  ssoouurrcceess..  UUssee  oonnllyy  iinn  wweellll  vveennttiillaatteedd  aarreeaass..  FFllaammeepprrooooff  eeqquuiippmmeenntt  iiss  nneecceessssaarryy  iinn  aannyy  aarreeaa  
wwhheerree  pprroodduucctt  iiss  bbeeiinngg  uusseedd..  PPrroodduucctt  ttrraannssffeerr  aanndd  ssttoorraaggee  eeqquuiippmmeenntt  mmuusstt  bbee  eeaarrtthheedd..  
  
MMeetthhooddss  aanndd  mmaatteerriiaallss  ffoorr  ccoonnttaaiinnmmeenntt  aanndd  cclleeaann  uupp::  
  
IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  ssppiillllss,,  ccoonnttaaiinn  ssppiillllaaggee  uussiinngg  ssaanndd  oorr  eeaarrtthh..  
  

66..  HHAANNDDLLIINNGG  AANNDD  SSTTOORRAAGGEE  
  
  
CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  ssaaffee  ssttoorraaggee::  
  
SSttoorree  iinn  aa  ccooooll  ddrryy,,  wweellll  vveennttiillaatteedd  aarreeaa  aanndd  aawwaayy  ffrroomm  iiggnniittiioonn  ssoouurrcceess..  SSttoorree  ccoonnttaaiinneerr  iinn  uupprriigghhtt  
ppoossiittiioonn,,  wwiitthh  lliidd  ttiigghhttllyy  cclloosseedd..  SSttoorree  oonnllyy  iinn  oorriiggiinnaall  ccoonnttaaiinneerrss..  MMaannyy  ppllaassttiiccss  mmaayy  bbee  uunnssuuiittaabbllee  aass  
ssttoorraaggee  &&  hhaannddlliinngg  mmaatteerriiaallss..  
  
  
PPrreeccaauuttiioonnss  ffoorr  ssaaffee  hhaannddlliinngg::  
  
KKeeeepp  oouutt  ooff  rreeaacchh  ooff  cchhiillddrreenn  aanndd  aawwaayy  ffrroomm  ccoommbbuussttiibbllee  mmaatteerriiaall,,  ffoooodd,,  ddrriinnkk  aanndd  aanniimmaall  ffeeeedd..  AAvvooiidd  
eeyyee  ccoonnttaacctt  aanndd  rreeppeeaatteedd  oorr  pprroolloonnggeedd  sskkiinn  ccoonnttaacctt..  
  

77..  EEXXPPOOSSUURREE  CCOONNTTRROOLLSS//PPEERRSSOONNAALL  PPRROOTTEECCTTIIOONN  
  
EEnnggiinneeeerriinngg  ccoonnttrroollss::  
  
KKeeeepp  aawwaayy  ffrroomm  ssoouurrccee  ooff  iiggnniittiioonn..  TTaakkee  pprreeccaauuttiioonnaarryy  mmeeaassuurreess  aaggaaiinnsstt  ssttaattiicc  ddiisscchhaarrggeess..  PPrroovviiddee  
ssuuffffiicciieenntt  vveennttiillaattiioonn  ttoo  ccoonnttrrooll  eexxppoossuurree  lleevveellss  bbeellooww  tthhee  eexxppoossuurree  ssttaannddaarrddss..  UUssee  llooccaall  eexxhhaauusstt  aatt  
ssoouurrcceess  ooff  aaiirr  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ssuucchh  aass  ooppeenn  pprroocceessss  eeqquuiippmmeenntt..  DDaannggeerroouuss  ccoonncceennttrraattiioonnss  mmaayy  eexxiisstt  iinn  
aarreeaass  wwiitthh  ppoooorr  vveennttiillaattiioonn  ssuucchh  aass  ccoonnffiinneedd  ssppaacceess..  
  
RReessppiirraattoorryy  PPrrootteeccttiioonn::  
  
RReessppiirraattoorryy  pprrootteeccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  iiff  tthheerree  iiss  aa  rriisskk  ooff  eexxppoossuurree  ttoo  hhiigghh  vvaappoouurr  ccoonncceennttrraattiioonnss..  
    
PPeerrssoonnaall  PPrrootteeccttiivvee  EEqquuiippmmeenntt::  
  
TThhee  sseelleeccttiioonn  ooff  PPPPEE  iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn  aa  ddeettaaiilleedd  rriisskk  aasssseessssmmeenntt..  TThhee  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  
tthhee  wwoorrkk  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  ooff  tthhee  cchheemmiiccaall,,  tthhee  hhaannddlliinngg  mmeetthhooddss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss..  
  
EEyyee  PPrrootteeccttiioonn::  
WWeeaarr  cchheemmiiccaall  ggoogggglleess  oorr  ffaaccee  sshhiieelldd..  
  
HHaanndd  PPrrootteeccttiioonn::  
WWeeaarr  cchheemmiiccaallss  rreessiissttaanntt  gglloovveess..  
  
BBooddyy  PPrrootteeccttiioonn::  
WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  ccllootthhiinngg  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  aavvooiidd  sskkiinn  ccoonnttaacctt..  
  



Safety Data Sheet      MMaayyuurrPPaaiinnttss  
 

Page 3 of 4 

 
 

  
PPeerrssoonnaall  pprrootteeccttiioonn::  BB  ––  OOvveerraallllss,,  SSaaffeettyy  SShhooeess,,  SSaaffeettyy  GGllaasssseess,,  GGlloovveess..  
  
MMAANNUUFFAACCTTUURREE,,  PPAACCKKAAGGIINNGG  AANNDD  TTRRAANNSSPPOORRTT::  WWeeaarr  oovveerraallll,,  ssaaffeettyy  ggllaasssseess  aanndd  iimmppeerrvviioouuss  gglloovveess..  
AAllwwaayyss  wwaasshh  hhaannddss  bbeeffoorree  ssmmookkiinngg,,  eeaattiinngg,,  ddrriinnkkiinngg  oorr  uussiinngg  tthhee  ttooiilleett..  WWaasshh  ccoonnttaammiinnaatteedd  ccllootthhiinngg  
aanndd  ootthheerr  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  bbeeffoorree  ssttoorraaggee  oorr  rree--uussee..  
  
FFOORR  CCOONNSSUUMMEERR  UUSSEE::  IIff  tthheerree  iiss  aa  rriisskk  ooff  eeyyee  ccoonnttaacctt  aanndd  rreeppeeaatteedd  oorr  pprroolloonnggeedd  sskkiinn  ccoonnttaacctt  wweeaarr  
gglloovveess  aanndd  ssaaffeettyy  ggllaasssseess..  WWaasshh  hhaannddss  aafftteerr  uussee..  
  

88..  PPHHYYSSIICCAALL  AANNDD  CCHHEEMMIICCAALL  PPRROOPPEERRTTIIEESS  
  
PPhhyyssiiccaall  ssttaattee  ::  CClleeaarr,,  CCoolloouurrlleessss,,  mmoobbiillee  lliiqquuiidd    
  
CCoolloouurr      ::  CClleeaarr  
  
OOddoouurr      ::  AArroommaattiicc    
  
PPrrooppeerrttyy    ::  MMiisscciibbllee  iinn  NN..CC..  LLaaccqquueerrss    
  
SSoolluubbiilliittyy    ::  NNoott  ssoolluubbllee  iinn  wwaatteerr  
  
SSppeecciiffiicc  GGrraavviittyy  ::  00..8866  ––  00..8888  @@2255ooCC    
  
VVoollaattiillee  CCoommppoonneenntt  ::  110000%%  
  
FFllaammmmaabbiilliittyy    ::  HHiigghhllyy  ffllaammmmaabbllee..  TThhiiss  pprroodduucctt  sshhoouulldd  bbee  ssttoorreedd  aanndd  uusseedd  iinn  aa    

wweellll--vveennttiillaatteedd  aarreeaa  aawwaayy  ffrroomm  ssppaarrkkss  aanndd  ootthheerr  ssoouurrcceess  ooff  iiggnniittiioonn..  
  

99..  SSTTAABBIILLIITTYY  AANNDD  RREEAACCTTIIVVIITTYY  
  
CChheemmiiccaall  ssttaabbiilliittyy  ::  SSttaabbllee  uunnddeerr  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  uussee..  
  
CCoonnddiittiioonnss  ttoo  aavvooiidd  ::  HHeeaatt,,  ddiirreecctt  ssuunnlliigghhtt,,  ooppeenn  ffllaammeess  oorr  ootthheerr  ssoouurrcceess  ooff  iiggnniittiioonn  aanndd    
      iinnccoommppaattiibblleess..  
  
  

1100..  TTOOXXIICCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
IInnhhaallaattiioonn::  
AAvvooiidd  bbrreeaatthhiinngg  vvaappoouurr  oorr  sspprraayy  mmiisstt..  VVaappoouurr  ccoonncceennttrraattiioonnss  aarree  iirrrriittaattiinngg  ttoo  nnoossee  aanndd  tthhrrooaatt  rreessuullttiinngg  
iinn  ppoossssiibbllee  hheeaaddaacchheess,,  ddiizzzziinneessss  aanndd  llaacckk  ooff  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  nnaauusseeaa  aanndd  ppoossssiibbllee  lloossss  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss..  
  
  
IInnggeessttiioonn::  
AAiirrccrraafftt  TThhiinnnneerrss  iiss  ccllaassssiiffiieedd  aass  ffllaammmmaabbllee  aanndd  hhaarrmmffuull  iiff  iinnggeesstteedd..  EExxppoossuurree  ttoo  tthhiiss  
PPrroodduuccttss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  nnaauusseeaa,,  ddiizzzziinneessss  aanndd  llaacckk  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss..  VVoommiittiinngg  mmaayy  ccaauussee  tthhee  pprroodduuccttss  
ttoo  bbee  aassppiirraatteedd  iinn  tthhee  lluunnggss  ppoossssiibbllyy      rreessuullttiinngg  iinn  cchheemmiiccaall  ppnneeuummoonniittiiss..  
  
SSkkiinn::  
AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  sskkiinn..  EExxppoossuurree  mmaayy  ccaauussee  tthhee  pprroodduuccttss  ttoo  bbee  aabbssoorrbbeedd  iinnttoo  tthhee  sskkiinn  pprroommoottiinngg  tthhee  
ppootteennttiiaall  ffoorr  oovveerr--eexxppoossuurree..  
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EEyyee::  
AAvvooiidd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  eeyyeess..  PPrroodduucctt  mmaayy  ccaauussee  mmooddeerraattee  ttoo  sseevveerree  eeyyee  iirrrriittaattiioonn  aanndd  pprroonnoouunncceedd  
iinnffllaammmmaattiioonn..  
    
EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn::  
DDoo  nnoott  aallllooww  pprroodduucctt  ttoo  eenntteerr  ddrraaiinnss,,  wwaatteerrwwaayyss  oorr  sseewweerrss..  
  

1111..  DDIISSPPOOSSAALL  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONNSS  
  
WWaassttee  ddiissppoossaall::  
PPrreevveenntt  eennttrryy  iinn  ttoo  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemmss,,  sseewweerrss  aanndd  wwaatteerrwwaayyss..  
  
  

1122..  OOTTHHEERR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
TThhiiss  SSDDSS  ssuummmmaarriizzeess  ttoo  oouurr  bbeesstt  kknnoowwlleeddggee  aatt  tthhee  ddaattee  ooff  iissssuuee,,  tthhee  cchheemmiiccaall  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  
hhaazzaarrddss  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  aanndd  ggeenneerraall  gguuiiddaannccee  oonn  hhooww  ttoo  ssaaffeellyy  hhaannddllee  tthhee  mmaatteerriiaall  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee..  
SSiinnccee  MMaayyuurr  PPaaiinnttss  ((IInnddiiaa))  PPvvtt..  LLttdd..  ccaann  nnoott  aannttiicciippaattee  oorr  ccoonnttrrooll  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  pprroodduucctt  
mmaayy  bbee  uusseedd,,  eeaacchh  uusseerr  mmuusstt,,  pprriioorr  ttoo  uussaaggee,,  aasssseessss  aanndd  ccoonnttrrooll  tthhee  rriisskkss  aarriissiinngg  ffrroomm  iittss  uussee  ooff  tthhee  
mmaatteerriiaall..  
  
IIff  ccllaarriiffiiccaattiioonn  oorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nneeeeddeedd  tthhee  uusseerr  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt    MMaayyuurr  PPaaiinnttss  ((IInnddiiaa))  PPvvtt..  LLttdd..  aatt  
ggiivveenn  pphhoonnee  nnooss..  
  
MMaayyuurr  PPaaiinnttss  ((IInnddiiaa))  PPvvtt..  LLttdd..’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  mmaatteerriiaall  aass  ssoolldd  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  &&  
ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee,,  aa  ccooppyy  ooff  wwhhiicchh  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt..  
  
    
IISSSSUUEE  DDAATTEE::  JJAANNUUAARRYY  22001100  
  
  
  
  
  
    
 


