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PRODUCT   DATA 
MY TREAT 1001 

Scale and Corrosion Inhibitor 
APPLICATION : 

เป็นสารเคมีในตระกลูฟอสโฟเนต  โดยมีส่วนผสมของอะครีลิค  โคโพลีเมอร์และเคมีป้องกนัป้องกนั 
สนิมในท่อทองแดง   ซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะของ บริษทั เอม็.วาย.วอเตอร์ ทรีท จ ากดั โดยเป็นท่ีนิยมใชก้นั  

              อยา่งแพร่หลาย  และใหป้ระสิทธิภาพดีเยีย่มในการปรับปรุงคุณภาพน ้ าในระบบหล่อเยน็แบบเปิด 
CHARACTERISTICS : 

1. ป้องกนัการเกิดตะกรันจ าพวก calcium carbonate , calcium phosphate เป็นตน้ 
2. ป้องกนัและลดการเกิดการกดักร่อนของช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นโลหะ เช่น carbon steel, copper 

 and copper alloys ในระบบหล่อเยน็ 
3. เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจาก MY TREAT 1001 ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนกั 
4. มีลกัษณะเป็นของเหลวซ่ึงสะดวกในการใชง้าน  การจดัเก็บ และการควบคุม 
5. สามารถใชร่้วมกบั MY TREAT 1002 (เคมีป้องกนัจุลินทรีย ์– ตะไคร่น ้ า)ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า  (กรณีตะกรันไปจบั condenser ท าใหเ้กิดการ load และเกิดการสูญเสีย) 

HOW TO USE : 
 การใชเ้คมี MY TREAT 1001 ควรเติมแบบต่อเน่ืองทุกวนัจะใหป้ระโยชน์สูงสุด   และจุดเติมควรเติมท่ี 
            “Basin”  (ถาดรอง)  ของ  Cooling Tower  ( กรณีไม่มี Feed pump ) เพ่ือใหมี้การผสมระหวา่งน ้ าใน 

 Cooling Tower กบัสารเคมี MY TREAT 1001 เกิดไดเ้ร็วข้ึนพร้อมใชง้านในการหมุนเวยีนในระบบต่อไป 
PROPERTIES : 
  ลกัษณะปรากฏ    ของเหลวใส - สีน ้ าตาลอ่อน / ไม่มีกล่ิน 
  การละลายน ้ า    ละลายน ้ าไดดี้ 
  Specific gravity    1.1 + 0.05 
  pH                                         10 – 13 
HANDLING AND STORING : 

1. เก็บในภาชนะปิดสนิท  ท่ีอุณหภูมิหอ้งปกติ 
2. สวมถุงมือและแวน่ตาทุกคร้ังท่ีมีการใชส้ารเคมี 
3. ในกรณีท่ีมีการสมัผสัถูกผิวหนงัใหล้า้งดว้ยน ้ าสะอาด , ถา้เขา้ตาใหใ้ชน้ ้ าสะอาด 

ลา้งโดยใหน้ ้ าไหลผา่นตาแลว้รีบน าผูบ้าดเจบ็ส่งแพทยท์นัที 
4. หา้มน าถงัเปล่าไปใชใ้ส่น ้ าด่ืมโดยเด็ดขาด 

PACKAGING :20   kgs. / ถงั 
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ส.อ.   1 

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

1.1   ช่ือทางการคา้ (Trade name) 
                          ช่ือทางเคมี : -                                                                       สูตรทางเคมี : - 

1.2   การใชป้ระโยชน(์Use)  :   ป้องกนัปัญหา ตะกรัน,การกดักร่อนและส่ิงสกปรกท่ีสะสม ในระบบน ้ าหล่อเยน็ระบบเปิด                 
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 าแนกการเคมอีนัตราย  ( Chemical  Classification ) 
2.1  U.N Number  :  -  2.2  CAS  No. :  -   2.3  สารก่อมะเร็ง  :  - 

3. สารประกอบทีเ่ป็นอนัตราย  ( Hazardous  Ingredients ) 
3.1 ช่ือสารเคมี ( substances ) เปอร์เซ็นต ์ ( Percent ) ค่ามาตรฐานความปลอกภยั 

TLV LD50 
MY  TREAT  1001   7,500 mg/l 

killifish/24  hr 
 

4. ขอ้มูลทางกายภาพและเคมี  ( Physical and  Chemical  Data ) 
4.1 จุดเดือด  ( Boiling   point . C )      ไม่มีขอ้มูล   . C 
4.2 จุดหลอมเหลว  ( Melting  point  . C  )     ไม่มีขอ้มูล   . C 
4.3 ความดนัไอ  ( Vapour  Pressure  [mbar] )     ไม่มีขอ้มูล   . C 
4.4 การละลายไดใ้นน ้ า  ( solubility in water )           ( 20 . C )   ละลายน ้ าได ้
4.5 ความหนาแน่น  (Density)( กรัม/มิลลิลิตร )          ( 20 . C )   1.10-1.40 
4.6 อตัราการระเหย  ( Evaporating  Rate )     ไม่มีขอ้มูล    
4.7 ลกัษณะ สี และกล่ิน  ( Appearance colour and odor )    ของเหลวสีเหลืองอ่อน ถึง เหลือง 
4.8 ความเป็นกรดด่าง ( pH-value ) (H20)     10 – 13 
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5. ขอ้มูลดา้นอคัคีภยัและระเบิด  ( Fire  and Explosion  Hazard  Data ) 

5.1 จุดวาบไฟ  ( Flash  Point )              : ไม่มีขอ้มูล 
5.2 มีขีดจ ากดัการติดไฟ ( Flammable limits – LE ค่าต ่าสุด  (LEL)  %   :  -    

   ค่าสูงสุด  (UEL)  %  :    - 
5.3 อุณหภูมิลุกติดไฟไดเ้อง  (Autoignition Temperature)    : ไม่มีขอ้มูล 
5.4 การเกิดปฏิกริยาเคมี  (Chemical  Reactivity)     :   - 
5.5 สารเคมีท่ีตอ้งการหลีกเหล่ียงจากกนั  (Materials to Avoid)    : ด่างแก่และสาร oxidizing อยา่งแรง 
                                                                                                                                   
5.6 สารอนัตรายท่ีเกิดจากสารละลาย ( Hazardous Decomposition Products)  : คาร์บอนมอนนอกไซด ์, คาร์บอนออกไซดอ์อกไซด ์

  ของไนโตรเจนกบัฟอสฟอรัส 

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 
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               7.1.4 การป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัมือ  (Hand Protection)    :  จ าเป็น 
7.1.5 การป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัตา  (Eye Protection)     :  จ าเป็น 
7.1.6 การป้องกบัอ่ืน ๆ  (Other Protection)        :  ชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม 

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 าจดัของเสียเฉพาะโปรดติดต่อผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัรับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือ
ปรึกษาวธีิก าจดั 
บรรจุภณัฑ ์: ก าจดัตามระเบียบราชการหีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีในการจดัการเช่นเดียวกบัสารเคมี  ส าหรับหีบห่อท่ีไม่ปน 
เป้ือน ใหก้ าจดัเหมือนของเสียตามบา้น หรือน ามาใชใ้หม่หากไม่มีขอ้ก าหนดอ่ืนเป็นพิเศษ  ติดตอ่บริษทัผูผ้ลิตตามท่ีระบุ 
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 1001 
  Cooling Towers Scale and Corrosion Inhibitor

PRODUCT USES: 
MY TREAT 1001 unique combination of 
all organic inhibitors, and dispersants blend, 
provides excellent corrosion, and scale 
protection for cooling towers. 
MY TREAT 1001 has been utilized to 
control a variety of different scale species 
such as calcium carbonate, calcium sulfate, 
and calcium phosphate, it is particularly 
effective for the carbonate species.  
MY TREAT 1001 provides dispersant 
properties to control suspended solids, 
shows good stability over many water 
quality conditions, particularly under a wide 
variation of hardness, pH, alkalinity, and 
temperature. 
MY TREAT 1001 designed to provide 
multi metal with excellent corrosion 
protection while maintaining clean heat 
transfer, acting at the same time to increase 
the solubility of scale forming aliments. 
 DESCRIPTION:  
Physical state  : Liquid 
Colour                : Light brown 
ADVANTAGES:          
 Easy to handle and apply  
 Controls corrosion of both ferrous 

and nonferrous metals. 
 Controls scale deposits 
 One package ready to use liquid 

treatment  
 Low cost treatment 

 
 
DOSAGES: 
MY TREAT 1001 the treatment should be 
dose into the system at 60-150 ppm (as 
product). Adjustments in dosages can be 
made on the basis of plant analyses 
performed with simple test equipment. 
 
 FEEDING: 
MY TERAT 1001 should be introduced 
introduced into the system continuously. 
Automatic bleeding and feeding system must 
be used.  
 
HANDLING: 
MY TERAT 1001 highly alkali material, 
avoid contact with eyes and skin, should 
contact occur, flush with water. If 
discomfort persists, seek medical attention. 
Do not take internally  Do not freeze, store 
at moderate temperature. Keep container 
closed at all times. Read Material Safety 
Data Sheet for detailed handling and storage 
precautions. 
 
PACKAGING:  
MY TREAT 1001 is packaged in 20 kgs 
drum

Specification are subjiected to change with out any obligation on the part of  the manufacturer 
MY TREAT 1001 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
1.  PRODUCT NAME AND COMPANY IDENTIFICATION 
Product Name              :   M.Y. TREAT 1001 
Chemical Name           :   Proprietary Blend 
Chemical Family         :   Mixture  
 
2.  COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
Components                                                              CAS#                       % by Wt. 
Hydroxyethylidenediphosphonic Acid                    2809-21-4                     5   –  10 
Acrylic Copolymer                                                        N/A                         10 – 20 
Poly Acrylic Acid                                                     9003-01-4                    10 – 20 
Tolyltriazole                                                             64665-57-2                   10 – 20 
Sodium Hydroxide                                                    1310-73-2                      1 –  5 
Other Ingredients                                                                                            25 –  50 
 By OSHA definition, 29 CFR 1910.1200 (See Section 3 for Hazard Identification and Section 8 for Exposure Guidelines ) 
 
3.  HAZARDS IDENTIFICATION 
EMERGENCY OVERVIEW:Can cause irritation or damage to eyes and skin. Harmful if swallowed. Routes of Exposure: 
Contact, ingestion. Target Organ Effect: Eyes: Causes irritation and, with extended 
Contact, burns. Can result in severe damage. 
Skin                        :           Causes irritation with reddening and itching. 
Ingestion : Causes irritation to the mucous membranes or other tissues contacted. 
Inhalation : Irritating to the respiratory tract. 
Carcinogenicity : Contains no listed carcinogens. 
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4.  FIRST AID MEASURES 
Eyes                      :  Flush with clean cool water for 15 minutes holding eyelids open. See a physician immediately 
Skin   :   Immediately flush skin with plenty of water while removing contaminated clothing and boots.  
                                   See a physician 
Ingestion :  Drink plenty of water or mink. Do not induce vomiting. See a physician immediately 
Inhalation : Remove to fresh air. If not breathing give artificial respiration. See a physician   
5.  FIRE FIGHTING MEASURES 
Flammable Properties  :  Liquid product 
Flash Points  : Not Applicable                         0 
Autoignition Temperature  : Not Applicable 2              0 
Flammability Limits in Air (% by volume) :  Not Applicable 
6.   ACCIDENTAL RELEASE (SPILL MEASURES) 
Confine large spills. Do not flush with water. Collect spilled material into approved hazardous waste container. 
Reidue may be cleaned up with water but rinse water require collection and treatment prior to disposal. Spray 
residue of small spills wit plenty of water 
 
7.  HANDLING AND STORAGE 
Handing : Avoid contact. Do not touch face or eyes when handling. 
Storage : When not in use keep container closed. Store in cool dry location 
 
8.  EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION   
Engineering Controls : Good general Ventilation. 
Eye Protection : Chemical goggles with face shield. 
Skin Protection : Neoprene or natural rubber gloves. 
Respiratory Protection : Use only NIOSH/MSHA approved respiratory protection if 

exposure guideline might be exceeded. 
Other Protective Equipment : As required to minimize skin contact. Eye wash, safety shower, 

Exposure Guideline: None established 
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9.  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES (Typical) 
Appearance and Odor : Light brow liquid, slight characteristic odor. 
Density (25 ˚c) : Approx. 1.10 – 1.40 
Solubility in H2O : Complete. 
pH (1% Solution 25 ˚c) : 10-13 
 
10.  STABILITY AND REACTIVITY 
Chemical Stability : Stable 
Conditions to Avoid : Contact with strong acids or caustic, oxidizers 
Hazardous Decomposition Products : By fire: oxides of carbon, nitrogen and phosphorous 
Hazardous Polymerization : Will not occur 
 
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
Toxicology of this product has not been established 
 
12.  ECOLOGICAL INFORMATION 
Environmental effects of this product have not been established. 
 
13.  DISPOSAL CONSIDERATIONS 
Dispose of in an approved hazardous waste container. Disposer must comply with local state and federal 
regulations with respect to disposal or discharge. 
 
14.  TRANSPORT INFORMATION 
DOT Description : Not regulated. 
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15.  REGULATORY INFORMATION 
All components are listed on the TSCA Inventory. 
 
16.  OTHER  INFORMATION 
Hazard Ratings : HMIS : Health – 2 , Flammability – 0 , Reactivity – 0 , Protective Equipment : C . NFPA  : 
Health – 2 , Flammability – 0 , Reactivity – 0. 
 
The above information is based on data available to us and is believed to be correct. However no warranty, merchantability, 
fitness for any use or any other warranty is expressed or to be implied regarding the accuracy of these data, the result to be 
obtained from the use there of, the hazards connected with the use of the material, or that any such use will not infringe any 
patent. Since the information contained herein may be applied under conditions beyond our control and with which we may be 
unfamiliar, we do not assume any responsibility resulting from its use. This information is fumished upon the condition that the 
person receiving it shall make his own determination for the suitability of the material for his particular purpose. 
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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:  

 

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.  
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�         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.  

  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.  
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  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.  

 

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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