
 

 

                                

PRODUCT   DATA 
MY TREAT 1003 

CLOSED SYSTEM CORROSION INHIBITOR 
 
APPLICATION : 
       MY  TREAT 1003   เป็นเคมีสูตรเฉพาะส าหรับระบบชิลเลอร์ (Chiller  System)   เน่ืองจากมีช้ินส่วนท่ีท าดว้ย 
โลหะชนิดต่าง ๆ ประกอบรวมกนัเป็นระบบชิลเลอร์  เช่น  เหล็ก, เหล็กกลา้, ทองแดง, ทองเหลือง, อลูมิเนียม   ดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งใช้สารห้ามสนิมท่ีมีส่วนผสมพิเศษ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัโลหะทุกชนิด   และการกดักร่อนแบบกลัวานิค 
(แบบขั้วโลหะต่างศกัด์ิ) ไดดี้                             
CHARACTERISTICS : 

1. ช่วยป้องกนัการกดักร่อน  โดยสร้างฟิลม์หรือผิวคุม้กนั(Protective Film)  ปกคลุมบนผิวโลหะภายในระบบ 
2. ช่วยกระจายตะกอนและสนิมเดิมท่ีเกิดข้ึน  ท่ีสะสมบริเวณผิวโลหะใหห้ลุดออกเพ่ือลดการ 

กดักร่อน  และสามารถก าจดัออกจากระบบไดง่้าย 
3. ท าใหเ้คร่ืองจกัรสามารถรักษาสภาพการถ่ายเทความร้อนไดดี้  และมีประสิทธิภาพซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้ายทั้ง

ในขบวนการผลิตและการบ ารุงรักษา  ( เช่น ค่าซ่อมแซม, ค่าอะไหล่ เป็นตน้ ) 
PROPERTIES : 

1. ลกัษณะปรากฏ    ของเหลว 
2.  การละลายน ้ า     ละลายน ้ าไดดี้ 
3. กล่ิน      กล่ินเฉพาะตวั 
4. pH (1% solution )    9-12 

HANDLING AND STORING : 
1. เก็บในภาชนะปิดสนิท  ท่ีอุณหภูมิหอ้งปกติ  ห่างจากแหล่งก าเนิดความร้อน 

และไม่ควรเก็บรักษานานเกิน 1 ปีหลงัจากเปิดใชง้าน 
2. สวมถุงมือและแวน่ตาทุกคร้ังท่ีมีการใชส้ารเคมี 
3. ในกรณีท่ีมีการสมัผสัถูกผิวหนงัใหล้า้งดว้ยน ้ าสะอาด , ถา้เขา้ตาใหใ้ชน้ ้ าสะอาด 

ลา้งโดยใหน้ ้ าไหลผา่นตาแลว้รีบน าผูบ้าดเจ็บส่งแพทยท์นัที 
4. หา้มน าถงัเปล่าไปใชใ้ส่น ้ าด่ืมโดยเด็ดขาด 

PACKAGING : 
         20 กก./ ถงั 
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ส.อ.   1 

 
แบบแจง้รายละเอียดของสารเคมีอนัตรายในสถานประกอบการ 

ตามขอ้ 5 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 
1. รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ (Product Data) 

1.1   ช่ือทางการคา้ (Trade name)    :      MY TREAT 1003                                                                                  
        ช่ือทางเคมี : -                         สูตรทางเคมี : -                           
1.2   การใชป้ระโยชน(์Use)  :   ป้องกนัปัญหา การกดักร่อน  ในระบบน ้ าหล่อเยน็ ระบบปิด และ ระบบน ้ าร้อน 
1.3   ปริมาณสูงสุดท่ีมีไวใ้นครอบครอง(Max Quantity Storage)   : 
1.4   ผูผ้ลิต / ผูน้ าเขา้ (Manufacturer / Import)  บริษทั เอม็.วาย.วอเตอร์ ทรีท จ ากดั 
        ท่ีอยู ่ (Address)  2-2/1 ซ. 12 (ราฟาแอล 11) ถ. ทา้ยบา้น ต. ปากน ้ า อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ 
        รหสัไปรษณีย ์  10270 
2. การจ าแนกการเคมีอนัตราย  ( Chemical  Classification ) 

2.1  U.N Number  :  1500  2.2  CAS  No. :    2.3  สารก่อมะเร็ง  :  - 
3. สารประกอบท่ีเป็นอนัตราย  ( Hazardous  Ingredients ) 
3.1 ช่ือสารเคมี ( substances ) เปอร์เซ็นต ์ ( Percent ) ค่ามาตรฐานความปลอกภยั 

TLV LD50 
1.Nitrate salt   rat : 85 mg/kg 

 
 

 
4. ขอ้มูลทางกายภาพและเคมี  ( Physical and  Chemical  Data ) 

4.1 จุดเดือด  ( Boiling   point . F )            214      
4.2 จุดหลอมเหลว  ( Melting  point  . C  )    NDA    
4.3 ความดนัไอ  ( Vapour  Pressure  [mbar] )               N/A    
4.4 การละลายไดใ้นน ้ า  ( solubility in water )              ( 20 . C )  Miscible  
4.5 ความหนาแน่น  (Density)                                       ( 20 . C )  1.1-1.15 
4.6 อตัราการระเหย  ( Evaporating  Rate )    N/A    
4.7 ลกัษณะ สี และกล่ิน  ( Appearance colour and odor )   Pa;e yellow 
4.8 ความเป็นกรดด่าง ( pH-value ) (H20)    9-12 
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5. ขอ้มูลดา้นอคัคีภยัและระเบิด  ( Fire  and Explosion  Hazard  Data ) 
5.1 จุดวาบไฟ  ( Flash  Point )      :  N/A 
5.2 มีขีดจ ากดัการติดไฟ ( Flammable limits – LE ค่าต ่าสุด (LEL) ) %  :  N/A 
5.3 อุณหภูมิลุกติดไฟไดเ้อง  (Autoignitioin Temperature)     :  N/A 
5.4 การเกิดปฏิกริยาเคมี  (Chemical  Reactivity)      :  - 
5.5 สารเคมีท่ีตอ้งการหลีกเหล่ียงจากกนั  (Materials to Avoid)    :  กรดแก่ และ สาร reducing  อยา่งแรง 
5.6 สารอนัตรายท่ีเกิดจากสารละลาย ( Hazardous Decomposition Products)    :  ไนโตรเจนออกไซด,์ คาร์บอนมอนนอก   
       ไซด์,คาร์บอนไดออกไซด ์และออกไซด ์    
      ของโบรอนกบัโพแทสเซียม     

6. ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตราบต่อสุขภาพ  (Health Hazard Data ) 
6.1 ทางเขา้สู่ร่างกาย (Way of exposture) สูดดมไอระเหย , ผิวหนงั , ตา , กลืนกินเขา้ไป 
6.2 อนัตรายเฉพาะท่ี  (ผิวหนงั ตา เยือ่บุ) 

เม่ือหายใจเขา้ไป  :  ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ การสูดดมอาจท าให ้  
                                  เกิดอาการบวมน ้ า (edema)  ในทางเดินหายใจ  
เม่ือสมัผสัผิวหนงั  :  ระคายเคือง 
เม่ือเขา้ตา  :  แสบร้อน  อาจท าใหต้าบอด  อาจก่อใหเ้กิดตอ้ในตา  แผลไหมข้องเยือ่เมือก 
เม่ือกลืนกินเขา้ไป  :  แผลไหมใ้นหลอดอาหารและกระเพาะทะลุ การส าลกัสารเคมี อาจส่งผลใหก้ารท างานของปอด   
                                  ลม้เหลวรวมไปถึงช็อค , หลอดเลือดเล้ียงหวัใจตีบตนั, ภาวะผิดปกติเน่ืองจาการสะสม  ท าให้  

                                                  อนัตรายต่อไต 
6.3 ผลจากการสมัผสัสารท่ีมีปริมาณมากเกินไปในระยะเวลาสั้น : ไม่มี 
6.4 ค่ามาตรฐานความปลอดภยั   TLV  : 

7. มาตรการดา้นความปลอดภยั  (Safety  Measures) 
7.1 ขอ้มูลการป้องกนัโดยเฉพาะทาง  (Special Protection information) 

7.1.1 การป้องกนัไฟและระเบิด  (Fire and Explosion Prevention) : 
ป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิต ประกอบดว้ยไอระเหยท่ีหนีออกมาและน ้ า 
7.1.2  การระบายอากาศ (Ventilation )บริเวณท่ีอากาศถ่ายเทไดดี้ อุณหภูมิท่ีเก็บรักษา  :   ไม่มีขอ้ก าหนด  
7.1.3 ชนิดของอุปกรณ์ท่ีป้องกนัทางการหายใจ (Respiratory Protection  Type ) :  จ าเป็น  เม่ือมีไอระเหย/ละออง 
7.1.4 การป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัมือ  (Hand Protection)    :  จ าเป็น 
7.1.5 การป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัตา  (Eye Protection)     :  จ าเป็น 
7.1.6 การป้องกบัอ่ืน ๆ  (Other Protection)        :  ชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม 
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7.2 การปฐมพยาบาล  (First Aid) 
7.2.1 กรณีสมัผสัสารเคมีทางผิวหนงั : ชะลา้งออกดว้ยน ้ าจ านวนมาก และถอดเส่ือท่ีเป้ือนสารเคมีออกทนัที 
7.2.2 สมัผสัสารเคมีทางตา : ชะลา้งออกดว้ยน ้ าจ านวนมาก  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาที โดยลืมตากวา้ง  
        พบจกัษุแพทยท์นัที 
7.2.3 กรณีไดรั้บสารเคมีโดยการหายใจ : ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ  น าส่งแพทย ์
7.2.4 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในการรักษาพยาบาล (ระบุการรักษาหรือการแกพิ้ษ) : 

           7.2.4.1 เม่ือกลืนกินเขา้ไป  ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ าจ านวนมาก (หลายลิตรถา้จ าเป็น) ไม่ควรท าใหอ้าเจียน (อาจท าใหก้ดัจนทะลุ) 
           7.2.4.2 น าส่งแพทยท์นัที  หา้มปรับสภาพใหเ้ป็นกลาง 

8. ขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญั  (Special  Instructions ) 
8.1 การขน้ยา้ยและการจดัเก็บ(HandingandStoring)การจดัเก็บ : ปิดใหแ้น่นเก็บในท่ีแหง้บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
การจดัการ : ป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิต เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟและความร้อน ณ อุณหภูมิไม่เกิน 40 . C   
8.2 ป้องกนัการกดักร่อนของสารเคมี (Corrosiveness)   :  ไม่มี 
8.3 การป้องกนัการร่ัวและหก (Spill and Leak Procedures)   :  ไม่มี 
8.4 การก าจดัส่ิงปฎิกลูท่ีเกิดจากสารเคมี (Disposal Methods)   :  
ผลิตภณัฑ ์ :  ไม่มีกฎขอ้บงัคบัของอีซีวา่ดว้ยการก าจดัสารเคมี  หรือกากเคมีจะถือวา่เป็นของเสียเฉพาะประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอ้บงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะโปรดติดตอ่ผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัรับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือ
ปรึกษาวธีิก าจดั 
บรรจุภณัฑ ์: ก าจดัตามระเบียบราชการหีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีในการจดัการเช่นเดียวกบัสารเคมี  ส าหรับหีบห่อท่ีไม่ปน 
เป้ือน ใหก้ าจดัเหมือนของเสียตามบา้น หรือน ามาใชใ้หม่หากไม่มีขอ้ก าหนดอ่ืนเป็นพิเศษ  ติดต่อบริษทัผูผ้ลิตตามท่ีระบุ 
ในฉลาก 
8.5 การใชส้ารเคมีดบัเพลิง (Extingulishing  Media) : สารดบัไฟท่ีเหมาะสม น ้ า คาร์บอนไดออกไซด ์โฟมดบัเพลิง ผงเคมี 
ดบัเพลิงขอ้มูลอนัตรายอ่ืน ลุกไหมติ้ดไฟได ้ ไอระเหยท่ีหนกักวา่อากาศ ก่อใหเ้กิดสารผสมท่ีระเบิดได ้เก็บห่างจากแหล่ง 
ก าเนิดประกายไฟเม่ือเกิดไฟไหม ้จะก่อใหเ้กิดแก๊สหรือไอระเหยท่ีเป็นอนัตรายอุปกรณ์ป้องกนัพิเศษส าหรับการผจญเพลิง 
หา้มอยูบ่ริเวณท่ีอนัตรายโดยปราศจากชุดป้องกนัสารเคมีท่ีเหมาะสม และเคร่ืองช่วยหายใจขอ้มูลอ่ืนป้องกนัการเกิด 
ไฟฟ้าสถิตประกอบดว้ยไอระเหยทีหนีออกมาจากน ้ า 
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PRODUCT   DATA 
MY TREAT 1003 

CLOSED SYSTEM CORROSION INHIBITOR 
 
DESCRIPTION :  
MY  TREAT 1003  is a clear liquid combination 
nitrite-borate corrosion inhibitor (containing no 
chromate or phosphate) designed to control pitting and 
galvanic action in closed recirculating hot and chilled 
water systems.  The non-chromate, non-phosphate, 
non-toxic nature of  MY TREAT 1003 makes it 
possible for plants to treat their hot and chilled water 
systems without the danger of creating pollution 
problems.  The effluent (or blowdown) from a system 
treated with MY TREAT 1003 can be released into 
any river, stream or stabilization lagoon without the 
fear of increasing toxicity. 
MY TREAT 1003 is a specifically designed for 
control of corrosion, pitting and galvanic action in 
closed systems where dissimilar metals may be 
present. 
      
ADVANTAGES : 
Safe and easy to handle and use. 
Controls corrosion of both ferrous and non-ferrous 
metals.Compatible with alcohol-and glycol-based 
antifreezes.Colorless, non-staining 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSAGES : 
Normally, the treatment should be used in sufficient 
quantity to maintain a sodium nitrite residual of 800-
1000 ppm. After an intial dosage of 6-10 liters per one 
cubic meter of water in the system ,  a maintenance 
dosage of 3 liters is generally adequate with weekly 
blowdown and water losses of 200 gallons or less. 
 
CONTROL : 
Adjustments in dosages can be made on the basis of 
plant analyses performed with simple nitrite titrimetric 
test equipment. 
 
APPLICATION : 
MY TREAT 1003 can be introduced into the system 
through a shot feeder. 
 
PACKAGING AND HANDLING : 
MY TREAT 1003 is packaged in plastic drums. 20 
liters drums. Consult current. Consult current Material 
Safety Data Sheet for detailed handling and storage 
precautions. 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

 
NEPA Hazard Ratings :  
0 = Minimal, 1 = Slight, 2 = Moderate, 3 = Serious, 4 = Severs 

Health = 2 
 

Fire = 0  Reactivity = 0 

 
1.  PRODUCT IDENTIFICATION :  
Synonyms : None 
Cas Number : Not applicable to mixtures 
Chemical Formula : mixture 
Formula ID Codes                :               MY TREAT 1003 
 
2.  COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS ;  
Chemical  Name                CAS Number             OSHA PEL            ACGIH TLV              % Weight 
Tolytriazole                       64665-57-2                     PNOR                     PNOC                          N/A 
Sodium nitrite                    7632-00-0                       NDA                        NDA                           N/A 
Sodium tetrarborate            1303-96-4                      NDA                       1 mg / m 3                    N/A 
decahytdrate (borax)   
Propriety Mixtures                  NDA                         NDA                        NDA                             N/A         
Ingredients not precisely identified are proprietary and / or non-hazardous. All chemical ingredients appear on the EPA 
TSCA inventory. 
 
3.  HAZARDS IDENTIFICATION :  
Emergency Overview   :    DANGER !  May cause eye and skin irritation. May cause respiratory and  
                                             digestive tract irritation. Harmful if inhaled or swallowed. Target Organs :  
                                             Blood, cardiovascular system.  
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Potential Health Effects : 

 Signs and Symptoms of Acute Overexposure : 
Contact may cause irritation or burns to eyes, skin, respiratory tract, macous membranes. Harmful if 
swallowed. Harmful if inhaled. 

 Signs and Symptoms of Chronic overexposure : NDA 
 Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure :NDA 
 

4.  FIRST AID MEASURES :  
 Inhalation     : Remove victim to fresh air. 
 Ingestion       : Give victim 2-4 glasses of water or milk to drink to dilute the  

        product. In duce vomiting by tickling the back of the throat.  
     Get medical advice. 

 Skin Contact              : Remove contaminated clothing and footwear. Wash skin with  
     soap and water.Wash clothing before reuse. 
 Eye Contact               :  Immediately flush eyes with water for 15 minutes. Get  
     medical attention. 
 Note to Physician      :  None. 
 
5.  FIRE FIGHTING MEASURES :  
Flash Point    : None by PMCC 
Flammability Limits    : N/A 
Autoignition temp    : N/A 
Fire Extinguishing Media    : N/A 
Special Fire-Fighting Information  : Wear NIOSH-approved SCNA. Use water spray to cool  
                                                                          containers and to knock down fumes. 
Unusual Fire and Explosion Hazards  : Contacts an oxidizing agent. May accelerate combustion  
                                                                        of other materials if allowed to evaporate to dryness. 
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6.  ACCIDENTAL RELEASE MEASURES :  
Contain spill. Use absorbent to clean up. Recover for use if possible, or transfer to a clean, dry steel tank or lined fiber 
drum, close, and label oxidizer. Dispose of at an approved waste disposal facility. 
 
7.  HANDLIING AND STORAGE :  
Store in cool dry place, away from acid and oxidizable materials. Keep container closed when not in use. 
8.  EXPOSURE CONTROLS / PENSONAL PROTECTION : 
Ventilation System                       : Good general ventilation is advisable. 
Personal Respirators (NIOSH Approved)  : If needed, use respirator to screen out nuisance dust. 
Skin Protection                                        : Long sleeved clothing and rubber or plastic gloves and        
                pron. 
Eye Protection                                               : Chemical safety goggles 
Other Control Measures                              : Minimize exposure in accordance with good hygiene  
                                                                            practice. Avoid handling which would create large 
                                                                            amounts of dust. 
 
  9.  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES :  
Appearance and Color    :      Pale yellow liquid 
Odor                                                        :     First sweet odor 
Solubility in Water                               :     Miscible 
Specific Gravity                                    :      1.10 – 1.15 
pH                                                         :    9-12 
% volatile by volume @ 21C (70F)     :     Nil 
Boiling Point                                          :      214ºF 
Melting Point                                          :      NDA 
Vapor Density (Air=1)                           :      N/A 
Vapor Pressure (mm Hg)                      :     N/A 
Evaporation Rate (Bu. Acetate=1)       :      N/A 
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10.  STABILITY AND REACTIVITY : 
Stability                                                   : Product is stable under normal conditions. 
Hazardous Decomposition Products     :  Gaseous nitrogen oxides 
Hazardous Polymerization                     : Will not occur 
Incompatibility                                       : Acids, ammonium compounds, reducing agents  
                                                                             (particularly cyanides, thiocyanates, certain combustibles, 
                                                                                   and organics)  
Conditions to Avoid                                :  Incompatible chemicals 
 
11.  TOXICOLOGICAL INFORMATION : 
Toxicological Data : 

 LD50/LC50  :  CAS# 7632-00-0   :    Human = 14 mg/kg; Inhalation, rat: LC50 = 5500 ug/m 3; 
                                                          Oral, mouse: LD50 = 175 mg/kg; Oral, rabbit: LD50 = 186                                         
                                                             mg/kg; Oral, rat : LD50 = 85 mg/kg. 
                         CAS#1303-96-4    :  Oral, mouse: LD50 = 2 gm/kg: Oral, rat: LD50 = 2660 
                                                             mg/kg. 

 RTECS        :  CAS#7632-00-0  :    RA1225000 / CAS# 1303-96-4  : VZ2275000 
    Carcinogenicity  :  Only ingredients below are listed by ACGIH, IARC,     
                                                                                     NIOSH, NTR, or OSHA. 
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12.  ECOLOGICAL INFORMATION :  
Environmental Fate   :  CAS#  7632-00-0 :  This chemical is not expected to cause oxygen depletion  
                                         in aquatic systems.  It has a high potential to affect secondary waste treatment 
                                         microorganisms.  It has a moderate to high potential to affect aquatic  
                                         organisms.  It has a low potential to affect the germination of some plants. 
                                         Acute aquatic effects : 96-hour LC50; Fathead minnow: GT 100 mg/L  
                                         96-hour LC50;  Water flea: 55 mg/l  24-hour  LC50; Mosquito fish: 8.1 
                                         mg/L. 
Environmental Toxicity  :  NDA 
 
13.  DISPOSAL CONSIDERATIONS :  
RCRA Hazard Class (if discarded)   :   D002   (Corrosive).    D003   (reactive).    Do not heat or 
                                                                  incinerate in closed containers. 
 
14.  TRANSPORTATION INFORMATION : 
DOT Proper Shipping Name     :    Corrosive Liquid, NOS, UN 1760 (add: RQ – contains some 
                                                                     sodium nitrate) 
DOT Hazard Class                      :     8 
DOT Label                                    :     Oxidizing Material (contains sodium nitrite) 
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NFPA Hazard Rating System 
The National Fire Protection Association (NFPA) system uses a diamond-shaped diagram of symbols and numbers to 
indicate the degree of hazard associated with a particular chemical or material.  These diamond shaped symbols are 
placed on containers of chemicals or materials to identify the degree of hazard associated with the chemical or material.  
The diagram identifies three color-coded categories of hazard for each material.  Each category is divided in levels of 
hazard potential with increasing numbers indicating increasing hazards.  The abbreviated degrees of hazard in each of 
these categories are given as follows:  
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HEALTH - The degree of health hazard of a chemical or material is based on the form or condition of the material, 

as well as its inherent properties.  The degree of health hazard of a material should indicate the degree of personal 
protective equipment required for working safety with the material.  

►1 is for slightly hazardous (toxic) material which requires only minimal protection (for example, safety 
glasses and gloves) in addition to normal work clothing to work with safely.  

►2 is for moderately toxic or a hazardous or moderately toxic material which requires additional PPE or 
equipment (e.g. chemical goggles, lab/work smock, local ventilation) in addition to that required for less toxic material. 
Consult the MSDS for specific health hazard and proper PPE to use with this material 

 
►3 or 4 is for highly to extremely toxic (deadly) materials (and any carcinogen, mutagen, or teratogen).  

These materials will require specialized equipment (e.g. respirator or exhaust hood, full face shield, rubber apron, 
specialized glove, handling tongs, etc) beyond that required for moderately toxic material.  You must consult the MSDS 
and/or other safety information to determine the hazard (acute or chronic) and the proper PPE and engineering controls 
to safely use this material.   

FLAMMABILITY or FIRE HAZARD - The flammability or fire hazards deal with the degree of 

susceptibility of the material to ignite and burn.  The form or condition of the materials, as well as their properties, 
affects the extent of the hazard.  Many hazardous materials such as acetone and gasoline, have a flash point (ignition 
temperature) far below freezing and will readily ignite with a spark if the vapor concentration is sufficient.   

 ►1 is for materials with a flash point above 200 F.  

 ►2 is for materials with a flash point below 200 F  but above 100 F.  

 ►3 is for materials with a flash point below 100 F  but above 73 F.  

 ►4 is for materials with a flash point below 73   F.  
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REACTIVITY - The reactivity hazards deal with the potential of a material or chemical to release energy.  Some 

materials are capable of rapid energy release without any catalyst, while others can undergo violent eruptive or 
explosive reactions if they come in contact with water or other materials.  Generally this rating is used to indicate the 
potential to react if the material is heated, jarred, or shocked.   

 ►1 indicates a material that may be reactive if heated and one that reacts with water.  

 ►2 indicates a material that may react violently without detonation.  

 ►3 indicates a material that may detonate or explode if subjected to a strong initiating force or heating 
under confinement.  

 ► 4 indicates a material that readily detonates or explodes.  

SPECIFIC HAZARD - An open space at the bottom of the NFPA diagram can be used to indicate additional 

information about the chemical or material.  This information may include the chemical or material's radioactivity, 
proper fire extinguishing agent, skin hazard, its use in pressurized containers, protective equipment required, or unusual 
reactivity with water.   

 ► OX or OXY indicates a material that is an oxidizer.  

 ►W or W indicates a material that is water reactive.  

 ►ALK indicates a material that is alkali.  

 ►COR indicates a material that is corrosive.  

 ►RAD indicates a material that is radioactive.  
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Special Labeling Requirements  

All containers that hold carcinogens, reproductive hazards or acutely toxic chemicals must be properly labeled 
concerning the health hazard posed by the chemical.  Most containers will have the chemicals hazard clearly displayed 
on the label.  However older chemicals and containers of solutions that are mixed in the lab must be properly labeled by 
the laboratory worker.  The laboratory worker may write the hazard class (e.g. carcinogen, etc.) on the container or use 
labels available from their Supervisor or Chemical Hygiene Officer.  
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