
  
  
  

22002200  TTiieerr  IIII  RReeppoorrttiinngg  GGuuiiddee  
  

TTiieerr  IIII  EEmmeerrggeennccyy  aanndd  HHaazzaarrddoouuss  CChheemmiiccaall  
IInnvveennttoorryy  RReeppoorrttss    

  
PPaappeerr  RReeppoorrtt  FFoorrmmss  

  
ffoorr  YYeeaarr  22001199    

  
DDuuee  MMaarrcchh  11,,  22002200  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
SSuubbjjeecctt                                                          PPaaggee  NNuummbbeerr  
WWhhoo  iiss  SSuubbjjeecctt  ttoo  TTiieerr  IIII  RReeppoorrttiinngg  RReeqquuiirreemmeennttss  ..  ..  ..  ..  ..  ..  22  
RReeppoorrttaabbllee  CChheemmiiccaallss  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..              22--33  

TThhrreesshhoollddss  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  22  
EExxcclluussiioonnss  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..              22--33  

HHooww  ttoo  CCaallccuullaattee  WWeeiigghhtt  iinn  PPoouunnddss  ((LLiiqquuiiddss  aanndd  GGaasssseess))..  ..  ..  ..  ..  ..  33  
RReeppoorrttiinngg  OOppttiioonnss  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..                44    
IInnssttrruuccttiioonnss    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..          55--1100  

PPaaggee  OOnnee  ((ffaacciilliittyy  llooccaattiioonn//ccoonnttaacctt  iinnffoo..))..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..              55--77  
SSppeecciiffiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  bbyy  CChheemmiiccaall  PPaaggee  ..  ..  ..  ..  ..  ..                ..          77--1100  
SSuubbmmiittttiinngg  AA  PPaappeerr  FFoorrmm  TTiieerr  IIII  RReeppoorrtt..  ..  ..  ..  ..  ..  ..            ..                1100  

FFeeee  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..      1100--1111  
FFAAQQ  ((FFrreeqquueennttllyy  AAsskkeedd  QQuueessttiioonnss))  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..      1111--1133  
DDeeffiinniittiioonnss//AAccrroonnyymmss  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..                1144  



22  
  
  

WWHHOO  IISS  SSUUBBJJEECCTT  TTOO  TTIIEERR  IIII  RREEPPOORRTTIINNGG  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS    
  
AA  ffaacciilliittyy  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  TTiieerr  IIII  rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,  iiff  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  OOccccuuppaattiioonnaall  SSaaffeettyy  
aanndd  HHeeaalltthh  AAcctt  ooff  11997700,,  ttoo  pprreeppaarree  oorr  hhaavvee  aavvaaiillaabbllee  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeettss  ((SSDDSS))  ffoorr  hhaazzaarrddoouuss  
cchheemmiiccaall((ss))  pprreesseenntt  oonn--ssiittee..    SSDDSS  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  OOccccuuppaattiioonnaall  SSaaffeettyy  aanndd  
HHeeaalltthh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((OOSSHHAA))  HHaazzaarrdd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSttaannddaarrdd,,  ffoouunndd  iinn  TTiittllee  2299  ooff  tthhee  CCooddee  
ooff  FFeeddeerraall  RReegguullaattiioonnss  aatt  ξξ11991100..11220000..  
  
  
  
RREEPPOORRTTAABBLLEE  CCHHEEMMIICCAALLSS  
  
AA  cchheemmiiccaall  mmaayy  bbee  rreeppoorrttaabbllee  iiff  aa  ffaacciilliittyy  iiss  rreeqquuiirreedd,,  uunnddeerr  OOSSHHAA’’ss  HHaazzaarrdd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
SSttaannddaarrdd,,  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  SSDDSS..  
    
  
  TTHHRREESSHHOOLLDDSS  

NNoottee::  cchheecckk  tthhee  eexxcclluussiioonnss  lliisstteedd  bbeellooww..    IIff  aa  cchheemmiiccaall  iiss  nnoott  eexxcclluuddeedd,,  rreeppoorrtt  iiff  aatt  aannyy  
ttiimmee  dduurriinngg  22001199,,  ssttoorraaggee  wwaass  iinn  aann  aammoouunntt  eeqquuaall  ttoo  oorr  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
••  GGaassoolliinnee  oorr  ddiieesseell  iinn  aabboovveeggrroouunndd  ttaannkkss  ((AASSTTss))  --  
      1100,,000000  ppoouunnddss;;    
••  GGaassoolliinnee  oorr  ddiieesseell  iinn  uunnddeerrggrroouunndd  ttaannkkss  ((UUSSTT’’ss))  aatt  nnoonn--rreettaaiill  ffaacciilliittiieess  --  
      1100,,000000  ppoouunnddss;;  
••  GGaassoolliinnee  ((aallll  ggrraaddeess  ccoommbbiinneedd))  iinn  UUSSTT’’ss,,  wwhheenn  ffuueell  iiss  ffoorr  rreettaaiill  ssaallee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ffoorr  

mmoottoorr  vveehhiicclleess  oonn  llaanndd  --  
7755,,000000  ggaalllloonnss;;  

••  DDiieesseell  ffuueell  ((aallll  ggrraaddeess  ccoommbbiinneedd))  iinn  UUSSTTss,,  wwhheenn  ffuueell  iiss  ffoorr  rreettaaiill  ssaallee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ffoorr  
mmoottoorr  vveehhiicclleess  oonn  llaanndd  --  

      110000,,000000  ggaalllloonnss;;  
••  EExxttrreemmeellyy  HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaanncceess  ((EEHHSSss))  --  

550000  ppoouunnddss  oorr  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ppllaannnniinngg  qquuaannttiittyy  ((TTPPQQ))..      
AA  lliisstt  ooff  EEHHSSss  aanndd  TTPPQQss  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  ((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))..  
NNoottee::  WWhheenn  rreeppoorrttiinngg  EEHHSS  cchheemmiiccaallss,,  iiff  aa  ssppeecciiffiicc  EEHHSS  iiss  pprreesseenntt  iinn  sseevveerraall  
ddiiffffeerreenntt  pprroodduuccttss  yyoouu  ssttoorree,,  yyoouu  mmuusstt  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aammoouunntt  iinn  eeaacchh  pprroodduucctt  
tthheenn  sseeee  iiff  tthhee  ccoommbbiinneedd  ttoottaall  aammoouunntt  mmeeeettss  tthhee  tthhrreesshhoolldd));;  aanndd  

••  AAllll  ootthheerr  OOSSHHAA  HHaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss//cchheemmiiccaallss  --  
      1100,,000000  ppoouunnddss..  
  

EEXXCCLLUUSSIIOONNSS    

  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  TTiieerr  IIII  rreeppoorrttiinngg::  
••  SSoolliidd  ssuubbssttaanncceess  ––  

  OONNLLYY  iiff  hhuummaann  hheeaalltthh  eexxppoossuurree  wwiillll  nnoott  ooccccuurr  dduurriinngg  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonnss..  ((FFoorr  
eexxaammppllee,,  aa  ggllaassss  mmaarrbbllee  iiss  eexxeemmpptt  wwhhiillee  aa  ssoolliidd  tthhaatt  ppoosseess  aann  iinnhhaallaattiioonn  hhaazzaarrdd  
oorr  ddeerrmmaall  ccoonnttaacctt  hhaazzaarrdd  mmaayy  nnoott  bbee  eexxeemmpptt));;  

••  AAnnyy  FFoooodd  aanndd  DDrruugg  AAddmmiinniissttrraattiioonn  rreegguullaatteedd  ffoooodd,,  ffoooodd  aaddddiittiivvee,,  ddrruugg,,  oorr  ccoossmmeettiicc;;  

http://denr.sd.gov/titleiii


33  
  
  

••  SSuubbssttaanncceess  ssttoorreedd  aatt  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  OOSSHHAA;;  
••  AAnnyy  ssuubbssttaannccee  tthhaatt  iiss  nnoott  rreegguullaatteedd  bbyy  OOSSHHAA;;  
••  AA  ssuubbssttaannccee  uusseedd  ffoorr  hhoouusseehhoolldd  ppuurrppoosseess,,  oorr  ppaacckkaaggeedd  iinn  tthhee  ssaammee  ffoorrmm  aanndd  

ccoonncceennttrraattiioonn  aass  wwhheenn  uusseedd  ffoorr  hhoouusseehhoolldd  ppuurrppoosseess  ––    
    ((EExxaammpplleess::  ppaaiill  ooff  hhoouussee  ppaaiinntt  oorr  ggaalllloonn  jjuugg  ooff  hheerrbbiicciiddee  ssoolldd  ffoorr  uussee  oonn  aa  llaawwnn));;  

••  AA  ssuubbssttaannccee  uusseedd  iinn  aa  rreesseeaarrcchh  llaabboorraattoorryy  oorr  aa  hhoossppiittaall  uunnddeerr  tthhee  ddiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  
aa  tteecchhnniiccaallllyy  qquuaalliiffiieedd  iinnddiivviidduuaall  ––  

  ((FFoorr  eexxaammppllee,,  ooxxyyggeenn  ffoorr  mmeeddiiccaall  uussee  iiss  eexxeemmpptt  bbuutt  hheelliiccoopptteerr  ffuueell  iiss  nnoott  eexxeemmpptt));;  
••  AAnn  aaggrriiccuullttuurraall  cchheemmiiccaall  tthhee  ffaarrmmeerr  ssttoorreess  aanndd  uusseess  oonn  hhiiss//hheerr  oowwnn  ffaarrmm;;    
••  FFeerrttiilliizzeerr  hheelldd  ffoorr  rreettaaiill  ssaallee  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  uussee  --      

  TThhee  eexxcclluussiioonn  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  aammmmoonniiaa  uusseedd  ffoorr  ppuurrppoosseess  ssuucchh  aass  rreeffrriiggeerraattiioonn  
oorr  ttoo  aa  ffeerrttiilliizzeerr  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  wwhhoolleessaalleerr..    FFaacciilliittiieess  mmaakkiinngg  ccuussttoomm  bblleennddss  
sshhoouulldd  rreevviieeww  tthhee  ffeerrttiilliizzeerr  rreeppoorrttiinngg  lliinnkkss  oonn  tthhee  ssttaattee  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee  
((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii));;  

••  AA  cchheemmiiccaall  iiss  nnoott  rreeppoorrttaabbllee  wwhhiillee  iinn  ttrraannssiitt..      
    TThhee  cchheemmiiccaall  mmaayy  bbee  rreeppoorrttaabbllee  wwhheenn  ssttoorreedd  aatt  tthhee  oorriiggiinn  aanndd  ddeessttiinnaattiioonn;;    

••  AA  cchheemmiiccaall  tthhaatt  ppoosseess  nnoo  pphhyyssiiccaall  oorr  hheeaalltthh  hhaazzaarrddss..  
      IIff  tthhee  SSDDSS  iinnddiiccaatteess  tthheerree  aarree  nnoo  pphhyyssiiccaall  oorr  hheeaalltthh  hhaazzaarrddss..    YYoouu  mmaayy  sseeee  

wwoorrddiinngg  ssuucchh  aass  ““cchheemmiiccaall  iiss  NNOOTT  hhaazzaarrddoouuss  uunnddeerr  tthhee  OOSSHHAA  HHaazzaarrdd  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSttaannddaarrdd  ((2299  CCFFRR  11991100..11220000))..””      

  
  
  
  
  

    
HHOOWW  TTOO  CCAALLCCUULLAATTEE  WWEEIIGGHHTT  IINN  PPOOUUNNDDSS  ((LLIIQQUUIIDDSS  AANNDD  GGAASSSSEESS))  
  
IInn  oorrddeerr  ttoo  cchhoooossee  tthhee  ccoorrrreecctt  rraannggee  ccooddee,,  yyoouu  nneeeedd  ttoo  kknnooww  tthhee  wweeiigghhtt  iinn  ppoouunnddss  ffoorr  eeaacchh  
cchheemmiiccaall//pprroodduucctt  yyoouu  rreeppoorrtt..    IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  kknnooww  tthhee  wweeiigghhtt  iinn  ppoouunnddss,,  tthheerree  aarree  sseevveerraall  wwaayyss  
ttoo  ffiinndd  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn::  

11..  YYoouurr  ssuupppplliieerr  mmaayy  kknnooww  tthhee  wweeiigghhtt  iinn  ppoouunnddss;;  
22..  FFiinndd  aa  ccoonnvveerrssiioonn  ffoorrmmuullaa  oonnlliinnee;;  
33..  FFoorr  ccoommpprreesssseedd  ggaasseess,,  yyoouu  mmaayy  ffiinndd  pprroodduucctt  wweeiigghhtt  hheerree::  

hhttttpp::////wwwwww..oorreeggoonn..ggoovv//oosspp//SSFFMM//ddooccss//CCRR22KK//GGaassCCoonnvveerrssiioonnCChhaarrttPPuubblliicc..ppddff  
44..  FFoorr  lliiqquuiiddss,,  yyoouu  mmaayy  ccaallccuullaattee  tthhee  wweeiigghhtt  iinn  ppoouunnddss  uussiinngg  oonnee  ooff  tthheessee  ffoorrmmuullaass::  

oo  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  ((SSGG))  xx  88..33  ==  ppoouunnddss  ppeerr  ggaalllloonn    oorr        
oo  rreellaattiivvee  ddeennssiittyy  ((RRDD))  xx  88..33  ==  ppoouunnddss  ppeerr  ggaalllloonn  

((NNOOTTEE::  llooookk  ffoorr  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  oorr  rreellaattiivvee  ddeennssiittyy  iinn  sseeccttiioonn  99  ooff  yyoouurr  SSDDSS  oorr  iinn  tthhee  SSeeccttiioonn  
eennttiittlleedd  ““PPhhyyssiiccaall  DDaattaa””  oorr  ““PPhhyyssiiccaall  aanndd  CChheemmiiccaall  PPrrooppeerrttiieess””..    IIMMPPOORRTTAANNTT!!!!  ––  MMoosstt  ssppeecciiffiicc  
ggrraavviittyy  oorr  rreellaattiivvee  ddeennssiittyy  nnuummbbeerrss  wwiillll  bbee  bbeettwweeeenn  11..99  aanndd  00..11))      

                    EExxaammppllee::  11,,000000  ggaalllloonnss  ooff  lliiqquuiidd  wwhheenn  tthhee  SSDDSS  ssaayyss  tthhee  SSGG  iiss  11..55  
11..  MMuullttiippllyy  SSGG  bbyy  88..33  ttoo  ggeett  tthhee  ppoouunnddss  ppeerr  ggaalllloonn      
          11..55  xx  88..33  ==  1122..55  ppoouunnddss  ppeerr  ggaalllloonn  
22..  MMuullttiippllyy  tthhee  ppoouunnddss  ppeerr  ggaalllloonn  bbyy  tthhee  ggaalllloonnss  yyoouu  ssttoorree      
        ((1122..55  xx  11,,000000  ==  1122,,550000  ppoouunnddss  ooff  pprroodduucctt))  

http://denr.sd.gov/titleiii
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RREEPPOORRTTIINNGG  OOPPTTIIOONNSS  
  

OOPPTTIIOONN  11::    SSOOUUTTHH  DDAAKKOOTTAA  OONNLLIINNEE  RREEPPOORRTTIINNGG  OOPPTTIIOONN    
YYoouu  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ttrryy  tthhee  oonnlliinnee  rreeppoorrttiinngg  ooppttiioonn..    IIff  yyoouu  ssuubbmmiitttteedd  aa  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  iinn  tthhee  
ppaasstt  ((eevveenn  aa  ppaappeerr  rreeppoorrtt)),,  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhaatt  rreeppoorrtt  hhaass  bbeeeenn  eenntteerreedd  oonnlliinnee..    FFoorr  tthhiiss  
rreeaassoonn,,  yyoouu  mmaayy  ffiinndd  iitt  iiss  eeaassiieerr  ttoo  rreeppoorrtt  oonnlliinnee,,  vveerrssuuss  uussiinngg  aa  ppaappeerr  ffoorrmm..  
  
TToo  rreeppoorrtt  oonnlliinnee,,  ssiimmppllyy  lloogg  iinn,,  rreevviieeww//uuppddaattee,,  ssaavvee  cchhaannggeess,,  ssiiggnn  ((ee--ssiiggnn)),,  aanndd  pprriinntt  ccooppiieess  
ooff  yyoouurr  rreeppoorrtt..      

  
LLooggiinn  pprroocceedduurree  

11..  GGoo  ttoo  tthhee  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee  ((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))..      
22..  CClliicckk  ““SSDD  OOnnlliinnee  TTiieerr  IIII  RReeppoorrttiinngg  LLooggiinn  PPaaggee””  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  llooggiinn  ppaaggee..  

aa..  EEnntteerr  yyoouurr  ee--mmaaiill  aaddddrreessss  aanndd  yyoouurr  ppaasssswwoorrdd;;  
bb..  CChheecckk  tthhee  ““II’’mm  nnoott  aa  rroobboott””  bbooxx  ((ffoorr  sseeccuurriittyy  ppuurrppoosseess  yyoouu  mmaayy  bbee  aasskkeedd  ttoo  

ppeerrffoorrmm  aa  ttaasskk  ssuucchh  aass  sseelleeccttiinngg  cceerrttaaiinn  iimmaaggeess  --  wwhheenn  yyoouurr  ttaasskk  iiss  ccoommpplleetteedd,,  
aa  cchheecckk  wwiillll  aappppeeaarr  iinn  tthhee  ““II’’mm  nnoott  aa  rroobboott””  bbooxx));;    

cc..  CClliicckk  tthhee  ““LLooggiinn””  bbuuttttoonn..  
  

PPaasssswwoorrdd  
IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ppaasssswwoorrdd,,  uussee  tthhee  ““LLoosstt  oorr  FFoorrggootttteenn  PPaasssswwoorrdd””  ffeeaattuurree  oonn  tthhee  llooggiinn  
ppaaggee..        
  
IIff  yyoouu  rreecceeiivvee  aa  mmeessssaaggee  ssttaattiinngg  ““TThheerree  iiss  nnoo  aaccccoouunntt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhaatt  eemmaaiill  aaddddrreessss,,””  
ccoonnttaacctt  KKeellsseeyy  aatt  ((880000))  443333--22228888..  
  

RReeppoorrttiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss//gguuiiddaannccee  
WWhheenn  yyoouu  llooggiinn  ttoo  tthhee  oonnlliinnee  TTiieerr  IIII  RReeppoorrttiinngg  ssyysstteemm,,  yyoouu  wwiillll  sseeee  lliinnkkss  ttoo  aa  ““TTiieerr  IIII  
RReeppoorrttiinngg  GGuuiiddee””  aanndd  aa  ““VViissuuaall  GGuuiiddaannccee  ttoo  OOnnlliinnee  TTiieerr  IIII  RReeppoorrttiinngg..””      YYoouu  mmaayy  ffiinndd  tthheessee  
ddooccuummeennttss  aarree  hheellppffuull,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  tthhiiss  iiss  yyoouurr  ffiirrsstt  ttiimmee  ccoommpplleettiinngg  yyoouurr  oonnlliinnee  rreeppoorrtt..    YYoouu  
ccaann  vviieeww  aanndd//oorr  pprriinntt  tthheessee  ddooccuummeennttss..    
        
AAfftteerr  yyoouu  lloogg  iinn,,  yyoouu  sshhoouulldd  sseeee  aa  lliisstt  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess  ffoorr  wwhhiicchh  yyoouurr  ccoommppaannyy  hhaass  
ssuubbmmiitttteedd  TTiieerr  IIII  rreeppoorrttss  iinn  tthhee  ppaasstt..    IIff  yyoouu  hhaavvee  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  aarree  nnoott  oonn  tthhee  lliisstt,,  
ccaallll  KKeellsseeyy  aatt  ((880000))  443333--22228888,,  ttoo  hhaavvee  tthhee  mmiissssiinngg  ffaacciilliittiieess  aaddddeedd  ttoo  yyoouurr  aaccccoouunntt..  
  

  
OOPPTTIIOONN  22::    PPAAPPEERR  RREEPPOORRTT  FFOORRMM    
TThhee  ppaappeerr  rreeppoorrttiinngg  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  ppaaggeess..    OOnnee  ppaaggee  iiss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuucchh  aass  tthhee  ffaacciilliittyy  
llooccaattiioonn  aanndd  ccoonnttaacctt  nnaammeess..    TThhee  sseeccoonndd  ppaaggee  iiss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  cchheemmiiccaall  ssttoorraaggee..        
  
YYoouu  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ttrryy  tthhee  oonnlliinnee  rreeppoorrttiinngg  ooppttiioonn..    IIff  yyoouu  ssuubbmmiitttteedd  aa  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  iinn  tthhee  
ppaasstt  ((eevveenn  aa  ppaappeerr  rreeppoorrtt)),,  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhaatt  ppaasstt  rreeppoorrtt  hhaass  bbeeeenn  pprree--eenntteerreedd..    FFoorr  
tthhiiss  rreeaassoonn,,  yyoouu  mmaayy  ffiinndd  tthhaatt  iitt  iiss  eeaassiieerr  ttoo  rreeppoorrtt  oonnlliinnee,,  vveerrssuuss  uussiinngg  aa  ppaappeerr  ffoorrmm..  

http://denr.sd.gov/titleiii
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IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  ––  PPAAPPEERR  RREEPPOORRTT  FFOORRMM  
  
NNoottee  --  IIff  ssuubbmmiittttiinngg  yyoouurr  rreeppoorrtt  oonnlliinnee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss  wwiillll  nnoott  bbee  aapppplliiccaabbllee..    IInnsstteeaadd,,  
aafftteerr  yyoouu  lloogg  iinn,,  vviieeww  tthhee  lliisstteedd  hheellppffuull  lliinnkkss..    UUssee  tthhee  ““TTiieerr  IIII  RReeppoorrttiinngg  GGuuiiddee””  aanndd  ““VViissuuaall  
GGuuiiddaannccee  ttoo  OOnnlliinnee  TTiieerr  IIII  RReeppoorrttiinngg””  ffoouunndd  iinn  tthhee  oonnlliinnee  ssyysstteemm,,  ffoorr  hheellpp  pprreeppaarriinngg  yyoouurr  oonnlliinnee  
rreeppoorrtt..    
  
AA  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  ssuubbmmiitttteedd  uussiinngg  ppaappeerr  ffoorrmmss,,  mmuusstt  ccoonnssiisstt  ooff  aa  mmiinniimmuumm  22  ppaaggeess..    TThhee  ffiirrsstt  
ppaaggee  iiss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuucchh  aass  tthhee  ffaacciilliittyy  llooccaattiioonn  aanndd  ccoonnttaacctt  nnaammeess..    TThhee  sseeccoonndd  ppaaggee  iiss  ffoorr  
iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  cchheemmiiccaall  ssttoorraaggee..        
  
SSttoorraaggee  aatt  ddiiffffeerreenntt  ffaacciilliittiieess  ccaannnnoott  bbee  ccoommbbiinneedd  iinn  oonnee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt..    AA  sseeppaarraattee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  
mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  eeaacchh  ffaacciilliittyy..    AAddjjooiinniinngg  ssiitteess,,  oorr  ssiitteess  sseeppaarraatteedd  bbyy  aa  rrooaadd  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  
oonnee  ffaacciilliittyy..      
  
IIff  yyoouu  nneeeedd  aaddddiittiioonnaall  ccooppiieess  ooff  tthhee  ppaappeerr  rreeppoorrttiinngg  ffoorrmm,,  pprriinntt  ccooppiieess  ffrroomm  tthhee  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee  
((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii)),,  oorr  rreeqquueesstt  ccooppiieess  bbyy  ccaalllliinngg  KKeellsseeyy  aatt  ((880000))  443333--22228888..  

  
PPAAGGEE  11    
  

PPaaggee  11  ooff  ____________::  
TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  ffoouunndd  oonn  tthhee  uuppppeerr  lleefftt  ssiiddee  ooff  tthhee  ppaaggee..    AAfftteerr  yyoouu  ccoommpplleettee  tthhiiss  ppaaggee  aanndd  

aallll  cchheemmiiccaall  rreeppoorrttiinngg  ppaaggeess,,  rreettuurrnn  ttoo  tthhiiss  sseeccttiioonn  aanndd  iinnddiiccaattee  hhooww  mmaannyy  ttoottaall  ppaaggeess  
aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ssuubbmmiittttaall..  

  
RReeppoorrttiinngg  PPeerriioodd::    

TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  oonn  tthhee  uuppppeerr  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  tthhee  ffoorrmm..    FFiillll  iinn  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ppeerriioodd,,  wwhhiicchh  iiss  
JJaannuuaarryy  11  tthhrroouugghh  DDeecceemmbbeerr  3311,,  22001199..  

  
SSttaattee  IIDD  ##::  

TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  ffoorrmm,,  oonn  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee..    WWhheenn  aann  IIDD  nnuummbbeerr  iiss  aassssiiggnneedd  
ttoo  aa  ssiittee,,  iitt  rreemmaaiinnss  tthhee  ssaammee  eevveenn  aafftteerr  ssiittee  oowwnneerrsshhiipp  cchhaannggeess..    TThhee  SSttaattee  IIDD##  iiss  ttwwoo  
lleetttteerrss  ffoolllloowweedd  bbyy  ffoouurr  nnuummbbeerrss  ((eexxaammppllee::  MMLL  00990011))..    EEnntteerr  tthhee  IIDD  nnuummbbeerr  ffoorr  yyoouurr  
ffaacciilliittyy..    IIff  tthhiiss  iiss  tthhee  ffiirrsstt  TTiieerr  IIII  ttoo  bbee  ffiilleedd  ffoorr  aa  ffaacciilliittyy,,  oorr  iiff  yyoouu  ddoonn’’tt  kknnooww  tthhee  SSttaattee  IIDD##,,  
ccaallll  ((880000))  443333--22228888  ttoo  oobbttaaiinn  aann  IIDD  nnuummbbeerr..        

IIMMPPOORRTTAANNTT    --    AAdddd  tthhee  SSttaattee  IIDD  ##  ttoo  tthhee  ttoopp  ooff  EEVVEERRYY  ppaaggee..    IIff  yyoouu  ffaaiill  ttoo  ddoo  ssoo,,  aanndd  
ppaaggeess  ooff  yyoouurr  ssuubbmmiittttaall  bbeeccoommee  sseeppaarraatteedd,,  iitt  mmaayy  aappppeeaarr  yyoouu  ffiilleedd  aann  iinnaaccccuurraattee  rreeppoorrtt..      
  

FFaacciilliittyy  IIddeennttiiffiiccaattiioonn::      
TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  iiss  ffoorr  tthhee  aaccttuuaall  pphhyyssiiccaall  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  

ssttoorraaggee  ffaacciilliittyy..      
••  FFaacciilliittyy  NNaammee::  NNaammee  ooff  tthhee  ssttoorraaggee  ffaacciilliittyy;;  
••  MMaaxxiimmuumm  NNuummbbeerr  ooff  OOccccuuppaannttss::  EEssttiimmaattee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  tthhaatt  

mmaayy  bbee  pprreesseenntt  aatt  aannyy  oonnee  ttiimmee  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy  aass  aa  wwhhoollee..    IInncclluuddee  ccoonnttrraaccttoorrss,,  
vveennddoorrss,,  ccuussttoommeerrss,,  eemmppllooyyeeeess,,  eettcc..    IIff  tthhiiss  iiss  aann  uunnmmaannnneedd  ssiittee,,  cchheecckk  NN//AA..  

••  MMaannnneedd//UUnnmmaannnneedd::  CChheecckk  ttoo  iinnddiiccaattee  wwhheetthheerr  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  mmaannnneedd  oorr  
uunnmmaannnneedd..    AA  ffaacciilliittyy  iiss  mmaannnneedd  eevveenn  iiff  eemmppllooyyeeeess  aarree  oonnllyy  oonnssiittee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddaayy  
oorr  yyeeaarr..  TThhee  ““uunnmmaannnneedd””  bbooxx  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  cchheecckkeedd  iiff  tthhee  ssiittee  iiss  nneevveerr  mmaannnneedd..      
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••  SSttrreeeett::    SSttrreeeett  aaddddrreessss  ffoorr  tthhee  aaccttuuaall  pphhyyssiiccaall  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy..      
••  CCoouunnttyy::  NNaammee  ooff  tthhee  ccoouunnttyy  wwhheerree  tthhee  ssttoorraaggee  ffaacciilliittyy  iiss  aaccttuuaallllyy  llooccaatteedd;;  
••  CCiittyy,,  SSttaattee,,  ZZiipp::    CCiittyy,,  ssttaattee,,  aanndd  zziipp  ccooddee  ffoorr  wwhheerree  tthhee  ssttoorraaggee  ffaacciilliittyy  iiss  llooccaatteedd;;  
••  LLaattiittuuddee  aanndd  LLoonnggiittuuddee::    EEnntteerr  tthhee  llaattiittuuddee//lloonnggiittuuddee  ((sshhoouulldd  llooookk  ssoommeetthhiinngg  lliikkee  

tthhiiss::  4444..337700886677  aanndd  --110000..332200441166..    YYoouu  mmaayy  ffiinndd  llaattiittuuddee//lloonnggiittuuddee  vviiaa  aannyy  
mmeeaannss..    OOnnee  ooppttiioonn  iiss  tthhee  uussee  ooff  ggooooggllee  mmaappss..    IIff  uussiinngg  ggooooggllee  mmaappss::  

  FFiinndd  tthhee  ffaacciilliittyy,,  ppllaaccee  tthhee  ccuurrssoorr  oovveerr  tthhee  ffaacciilliittyy,,  tthheenn  lleefftt  cclliicckk..    AA  ppoopp  uupp  
bbooxx  sshhoouulldd  aappppeeaarr  sshhoowwiinngg  llaattiittuuddee//lloonnggiittuuddee;;  oorr  
  FFiinndd  tthhee  ffaacciilliittyy,,  ppllaaccee  tthhee  ccuurrssoorr  oovveerr  tthhee  ffaacciilliittyy,,  tthheenn  rriigghhtt  cclliicckk..    AA  lliisstt  ooff  

ooppttiioonnss  sshhoouulldd  aappppeeaarr..    CChhoooossee  ““WWhhaatt’’ss  hheerree??..””    AA  ppoopp  uupp  bbooxx  sshhoouulldd  nnooww  
ooppeenn  sshhoowwiinngg  llaattiittuuddee//  lloonnggiittuuddee;;  oorr  
  FFiinndd  tthhee  ffaacciilliittyy,,  ppllaaccee  tthhee  ccuurrssoorr  oovveerr  tthhee  ffaacciilliittyy,,  tthheenn  rriigghhtt  cclliicckk..    AA  lliisstt  ooff  

ooppttiioonnss  sshhoouulldd  aappppeeaarr..    CChhoooossee  ““WWhhaatt’’ss  hheerree??..””    CClliicckk  oonn  tthhee  ssyymmbbooll  tthhaatt  
hhaass  aappppeeaarreedd  oovveerr  yyoouurr  ffaacciilliittyy  aanndd  tthhee  llaattiittuuddee//lloonnggiittuuddee  sshhoouulldd  aappppeeaarr  iinn  
tthhee  sseeaarrcchh  bbooxx  iinn  tthhee  uuppppeerr  lleefftt  hhaanndd  ssiiddee  ooff  tthhee  ppaaggee..  

••  NNAAIICCSS  CCooddee::    TThhee  NNAAIICCSS  ((NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  IInndduussttrryy  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  SSyysstteemm))  ccooddee  iiss  
ssiimmiillaarr  ttoo  aa  SSIICC  ccooddee..    IItt  ccllaassssiiffiieess  aa  ffaacciilliittyy  bbyy  ttyyppee  ooff  bbuussiinneessss//  iinndduussttrryy..    IIff  yyoouu  
ddoonn’’tt  kknnooww  yyoouurr  ccooddee,,  ggoo  ttoo  tthhee  NNAAIICCSS  wweebbssiittee..    AA  lliinnkk  ttoo  tthhee  NNAAIICCSS  wweebbssiittee  iiss  
aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  ssttaattee  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee::  ((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii));;  

  IIff  yyoouu  kknnooww  tthhee  SSIICC  ccooddee  ffoorr  yyoouurr  ffaacciilliittyy,,  yyoouu  ccaann  sseeaarrcchh  bbyy  SSIICC  ccooddee  ttoo  
ffiinndd  tthhee  aapppplliiccaabbllee  NNAAIICCSS  ccooddee..      

  IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  kknnooww  yyoouurr  SSIICC  ccooddee,,  sseeaarrcchh  ffoorr  yyoouurr  NNAAIICCSS  ccooddee  uussiinngg  
kkeeyywwoorrddss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ffoorr  aa  bbuullkk  ffuueell  ffaacciilliittyy,,  yyoouu  mmiigghhtt  uussee  tthhee  
kkeeyywwoorrddss  ““bbuullkk  ffuueell””  wwhhiillee  aann  aaggrriiccuullttuurraall  cchheemmiiccaall  ffaacciilliittyy  mmiigghhtt  sseeaarrcchh  
uussiinngg  tthhee  kkeeyywwoorrdd((ss))  ““ppeessttiicciiddee””  oorr  ““aaggrriiccuullttuurraall  cchheemmiiccaall..””      

••  FFaacciilliittyy  PPhhoonnee  ##  ((ooppttiioonnaall))::    TTeelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  ffoorr  tthhee  ffaacciilliittyy  ((ooppttiioonnaall))..  
••  DDuunn  &&  BBrraaddssttrreeeett  ##::      AAsskk  yyoouurr  ffiinnaanncciiaall  ooffffiicceerr  iiff  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  aa  DDuunn  &&  

BBrraaddssttrreeeett  nnuummbbeerr..    LLeeaavvee  bbllaannkk  iiff  nnoott  aapppplliiccaabbllee;;  
••  TTRRII  FFaacciilliittyy  IIDD::    IIff  aa  TTooxxiicc  RReelleeaassee  IInnvveennttoorryy  ((TTRRII))//SSeeccttiioonn  331133  rreeppoorrtt  hhaass  bbeeeenn  

ffiilleedd  ffoorr  tthhee  ffaacciilliittyy,,  eenntteerr  tthhee  TTRRII  IIDD  nnuummbbeerr..    LLeeaavvee  bbllaannkk  iiff  nnoott  aapppplliiccaabbllee;;  
••  RRMMPP  FFaacciilliittyy  IIDD::    IIff  tthhee  ffaacciilliittyy  hhaass  aa  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann  ((RRMMPP)),,  eenntteerr  tthhee  RRMMPP  

ffaacciilliittyy  IIDD..    LLeeaavvee  bbllaannkk  iiff  nnoott  aapppplliiccaabbllee;;  
••  SSuubbjjeecctt  ttoo  EEmmeerrggeennccyy  PPllaannnniinngg  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  330022  ooff  EEPPCCRRAA  ((4400  CCFFRR  ppaarrtt  335555))??::  

CChheecckk  ““YYeess””  iiff  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  SSeeccttiioonn  330022  ooff  EEPPCCRRAA..      YYoouu  ccaann  
ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  sseeccttiioonn  330022  bbyy  ggooiinngg  ttoo  tthhee  lliisstt  ooff  EExxttrreemmeellyy  
HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaanncceess  ((EEHHSS))..    AA  lliinnkk  ttoo  tthhee  lliisstt  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  ssttaattee  TTiittllee  IIIIII  
wweebbppaaggee  ((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))..    IIff  ssttoorraaggee  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  oorr  eeqquuaall  ttoo  tthhee  
tthhrreesshhoolldd  ppllaannnniinngg  qquuaannttiittyy  ((TTPPQQ)),,  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  SSeeccttiioonn  330022..  

••  SSuubbjjeecctt  ttoo  CChheemmiiccaall  AAcccciiddeenntt  PPrreevveennttiioonn  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  111122((rr))  ooff  CCAAAA  ((4400  CCFFRR  
ppaarrtt  6688,,  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooggrraamm))??::    CChheecckk  ““YYeess””  iiff  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  
hhaavvee  aa  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  PPllaann..    FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhiiss  ffeeddeerraall  pprrooggrraamm,,  vviieeww  
tthhee  EEPPAA  wweebbssiittee  ((wwwwww..eeppaa..ggoovv//rrmmpp//rriisskk--mmaannaaggeemmeenntt--ppllaann--rrmmpp--rruullee--oovveerrvviieeww))  oorr  
ccoonnttaacctt  BBrree  BBoocckkssttaahhlleerr  wwiitthh  tthhee  ffeeddeerraall  EEPPAA  iinn  DDeennvveerr  aatt  330033--331122--66003344..  
  

OOwwnneerr  oorr  OOppeerraattoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  SSeeccttiioonn::      
  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  iiss  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  ssttoorraaggee  ffaacciilliittyy..    EEnntteerr  

tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  aalloonngg  wwiitthh  aa  mmaaiill  aaddddrreessss  aanndd  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr..    YYoouu  mmaayy  
aallssoo  eenntteerr  aann  ee--mmaaiill  aaddddrreessss  ((iiff  aapppplliiccaabbllee))..      
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  PPaarreenntt  CCoommppaannyy  IInnffoorrmmaattiioonn  ((ooppttiioonnaall))  SSeeccttiioonn::      
YYoouu  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ooff  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  aa  ppaarreenntt  ccoommppaannyy  ((iiff  aapppplliiccaabbllee))..    EEnntteerr  

ccoommppaannyy  nnaammee,,  mmaaiill  aaddddrreessss,,  pphhoonnee,,  eemmaaiill,,  aanndd  DDuunn  &&  BBrraaddssttrreeeett  nnuummbbeerr..  
  

FFaacciilliittyy  EEmmeerrggeennccyy  CCoooorrddiinnaattoorr  SSeeccttiioonn::      
IIff  aapppplliiccaabbllee,,  eenntteerr  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  FFaacciilliittyy  EEmmeerrggeennccyy  CCoooorrddiinnaattoorr,,  aalloonngg  wwiitthh  aa  ttiittllee,,  

wwoorrkk  pphhoonnee  nnuummbbeerr,,  2244--hhoouurr  pphhoonnee  nnuummbbeerr,,  aanndd  ee--mmaaiill  aaddddrreessss..    NNoottee::  aa  ffaacciilliittyy  MMUUSSTT  
hhaavvee  aann  eemmeerrggeennccyy  ccoooorrddiinnaattoorr  iiff  yyoouu  cchheecckkeedd  yyeess,,  iinn  aannsswweerr  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn  ““SSuubbjjeecctt  
ttoo  EEmmeerrggeennccyy  PPllaannnniinngg  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  330022  ooff  EEPPCCRRAA  ((4400  CCFFRR  ppaarrtt  335555))??””      

  
TTiieerr  IIII  IInnffoorrmmaattiioonn  CCoonnttaacctt  SSeeccttiioonn::      

TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  iiss  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
pprreeppaarriinngg,,  ssuubbmmiittttiinngg,,  aanndd  aannsswweerriinngg  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt..    EEnntteerr  tthhee  
nnaammee,,  ttiittllee,,  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr,,  ee--mmaaiill,,  aanndd  ccoommpplleettee  mmaaiilliinngg  aaddddrreessss..      

  
EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttaaccttss  SSeeccttiioonn::      

PPrroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ttwwoo  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaaccttss..    EEnntteerr  nnaammeess,,  ttiittlleess,,  wwoorrkk  pphhoonnee  
nnuummbbeerrss,,  2244--hhoouurr  pphhoonnee  nnuummbbeerrss,,  aanndd  ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess  ffoorr  22  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  
ppooiinnttss  ooff  ccoonnttaacctt  iiff  eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnddeerrss  nneeeedd  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  rreessppoonnddiinngg  ttoo  aa  
cchheemmiiccaall  iinncciiddeenntt  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy..    

  
  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  SSeeccttiioonn::      

AAfftteerr  yyoouu  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  ppaaggee  oonnee  AANNDD  tthhee  cchheemmiiccaall  rreeppoorrttiinngg  ppaaggee((ss)),,  rreevviieeww  ffoorr  
aaccccuurraaccyy..    IInnddiiccaattee  hhooww  mmaannyy  ppaaggeess  aarree  iinn  yyoouurr  ssuubbmmiittttaall..    TThhee  oowwnneerr,,  ooppeerraattoorr,,  oorr  tthhee  
ooffffiicciiaallllyy  ddeessiiggnnaatteedd  rreepprreesseennttaattiivvee  mmuusstt  cceerrttiiffyy  tthhaatt  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ttrruuee,,  aaccccuurraattee,,  aanndd  
ccoommpplleettee  bbyy  pprriinnttiinngg  nnaammee  aanndd  ttiittllee  aanndd  bbyy  ssiiggnniinngg  aanndd  ddaattiinngg  tthhee  ffoorrmm..  

  
  

SSPPEECCIIFFIICC  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  BBYY  CCHHEEMMIICCAALL  PPAAGGEE      
  

MMaakkee  ssuurree  yyoouu  hhaavvee  tthhee  SSDDSS  aavvaaiillaabbllee  wwhheenn  ccoommpplleettiinngg  tthhiiss  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt..  TThhee  
cchheemmiiccaall  ssuupppplliieerr  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  aa  SSDDSS  uuppoonn  rreeqquueesstt..  

  
YYoouu  ccaann  rreeppoorrtt  uupp  ttoo  ttwwoo  cchheemmiiccaallss  ppeerr  ppaaggee..    WWhheenn  yyoouu  ssttoorree  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  rreeppoorrttaabbllee  

cchheemmiiccaallss,,  uussee  aaddddiittiioonnaall  ccooppiieess  ooff  tthhee  ““SSppeecciiffiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  bbyy  CChheemmiiccaall””  rreeppoorrttiinngg  ppaaggee..      
      

PPaaggee  ________ooff________  SSeeccttiioonn::  
TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  oonn  tthhee  uuppppeerr  lleefftt  ssiiddee  ooff  tthhee  ppaaggee..    NNuummbbeerr  eeaacchh  ppaaggee  ooff  tthhee  rreeppoorrtt..  
  

SSttaattee  IIDD  ##  SSeeccttiioonn::  
TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  ffoouunndd  oonn  tthhee  uuppppeerr  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  tthhee  ppaaggee..    MMaakkee  ssuurree  yyoouu  aadddd  tthhee  SSttaattee  IIDD  

##  ttoo  tthhee  ttoopp  ooff  EEVVEERRYY  ppaaggee..    IIff  yyoouu  ffaaiill  ttoo  ddoo  ssoo,,  aanndd  iiff  ppaaggeess  ooff  yyoouurr  ssuubbmmiittttaall  bbeeccoommee  
sseeppaarraatteedd,,  iitt  mmaayy  aappppeeaarr  yyoouu  ffiilleedd  aann  iinnaaccccuurraattee  oorr  iinnccoommpplleettee  rreeppoorrtt..      

  
CChheemmiiccaall  DDeessccrriippttiioonn  SSeeccttiioonn::    

SSeeee  tthhee  ““RReeppoorrttaabbllee  CChheemmiiccaallss””  sseeccttiioonn  oonn  ppaaggeess  22  aanndd  33  ooff  tthhiiss  RReeppoorrttiinngg  GGuuiiddee,,  aanndd  
rreevviieeww  ““EExxcclluussiioonnss””  aanndd  ““TThhrreesshhoollddss..””      

••  PPuurree  CChheemmiiccaall  //  MMiixxttuurree  oorr  PPrroodduucctt  MMiixxttuurree::    CChheecckk  tthhee  bbooxx  iinnddiiccaattiinngg  wwhheetthheerr  tthhee  
cchheemmiiccaall  iiss  ppuurree  ((9999  oorr  110000%%  bbyy  vvoolluummee))  oorr  aa  mmiixxttuurree  ooff  ttwwoo  oorr  mmoorree  iinnggrreeddiieennttss..  
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••  NNaammee::  EEnntteerr  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ((iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  yyoouu  eenntteerr  pprroodduucctt  nnaammee  
aass  wwrriitttteenn  oonn  tthhee  SSDDSS));;  

••  CCAASS  ##::    EEnntteerr  tthhee  CChheemmiiccaall  AAbbssttrraacctt  SSeerrvviiccee  ((CCAASS))  rreeggiissttrryy  nnuummbbeerr..    TThhiiss  nnuummbbeerr  
iiss  ffoouunndd  oonn  tthhee  SSDDSS..    AA  ppuurree  pprroodduucctt  wwiillll  hhaavvee  aa  ssiinnggllee  CCAASS  nnuummbbeerr..    YYoouu  mmaayy  
ffiinndd  tthhaatt  aa  pprroodduucctt  tthhaatt  iiss  aa  mmiixxttuurree  ooff  ddiiffffeerreenntt  cchheemmiiccaallss  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  CCAASS##  
ffoorr  tthhee  mmiixxttuurree  aass  aa  wwhhoollee..    IInn  tthhaatt  ccaassee,,  cchheecckk  ““CCAASS  nnoott  aavvaaiillaabbllee..””  

••  SSoolliidd,,  LLiiqquuiidd,,  oorr  GGaass??::    CChheecckk  tthhee  bbooxx  iinnddiiccaattiinngg  wwhheetthheerr  yyoouurr  cchheemmiiccaall  iiss  ssoolliidd,,  
lliiqquuiidd,,  oorr  ggaass..    NNOOTTEE::  ““GGaass””  rreeffeerrss  ttoo  aa  ggaasseeoouuss  ssuubbssttaannccee  ssuucchh  aass  pprrooppaannee..    

••  TTrraaddee  sseeccrreett??::    IIff  aa  ssuubbssttaannccee  yyoouu  ssttoorree  iiss  aa  ttrraaddee  sseeccrreett,,  yyoouu  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aa  ttrraaddee  
sseeccrreett  ssuubbssttaannttiiaattiioonn  ffoorrmm  wwiitthh  yyoouurr  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt..    CChheecckk  tthhee  ““TTrraaddee  SSeeccrreett””  bbooxx,,  
aanndd  eenntteerr  aa  ggeenneerriicc  cchheemmiiccaall  ““NNaammee””  oonn  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt..  

••  CChheemmiiccaall  iiss  ((oorr  mmiixxttuurree  ccoonnttaaiinnss))  aann  EExxttrreemmeellyy  HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaannccee  ((EEHHSS))::    
CChheecckk  ““yyeess””  iiff  tthhee  cchheemmiiccaall  iiss  ((oorr  iiff  tthhee  mmiixxttuurree  ccoonnttaaiinnss))  aann  EEHHSS..    CCoommppaarree  
cchheemmiiccaallss  lliisstteedd  iinn  tthhee  SSDDSS  wwiitthh  cchheemmiiccaallss  oonn  tthhee  EEHHSS  lliisstt..    AA  lliinnkk  ttoo  tthhee  
EExxttrreemmeellyy  HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaannccee  ((EEHHSS))  lliisstt  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  ssttaattee  TTiittllee  IIIIII  
wweebbppaaggee  ((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))..    IIff  aa  cchheemmiiccaall  iiss  nnoott  oonn  tthhee  EEHHSS  lliisstt,,  iitt  iiss  nnoott  
aann  EEHHSS..  CChheecckk  ““nnoo””  iiff  tthhee  cchheemmiiccaall  iiss  nnoott  ((oorr  mmiixxttuurree  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn))  aann  EEHHSS..  

••  EEHHSS  NNaammee((ss))::    IIff  yyoouu  cchheecckkeedd  ““YYeess””  aabboovvee,,  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  cchheemmiiccaall  iiss  ((oorr  tthhee  
mmiixxttuurree  ccoonnttaaiinnss))  aann  EEHHSS,,  eenntteerr  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  EEHHSS  cchheemmiiccaall((ss))..  

••  IIff  tthhiiss  iiss  aa  mmiixxttuurree,,  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  EEHHSS  ppoorrttiioonn  ((rraannggee  ccooddee))::    OOnnllyy  eenntteerr  aa  nnuummbbeerr  iiff  
tthhee  cchheemmiiccaall  iiss  aa  mmiixxttuurree  ccoonnttaaiinniinngg  aann  EEHHSS..    IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  yyoouu  ffiillll  iinn  tthhiiss  
iinnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  yyoouu  aarree  ccaallccuullaattiinngg  aanndd  eenntteerriinngg  ssttoorraaggee  aammoouunnttss  iinn  tthhee  
iinnvveennttoorryy  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ffoorrmm..    AAfftteerr  yyoouu  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  
cchheemmiiccaall  mmiixxttuurree  ssttoorreedd  oonn--ssiittee,,  yyoouu  ccaann  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  jjuusstt  tthhee  EEHHSS  
ppoorrttiioonn  ((llooookk  aatt  tthhee  SSDDSS  aanndd  ffiinndd  tthhee  ppeerrcceenntt  bbyy  vvoolluummee  ffoorr  tthhee  EEHHSS  iinnggrreeddiieenntt))..      
    AAfftteerr  yyoouu  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  EEHHSS  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  mmiixxttuurree,,  LLooookk  aatt  tthhee  
ffiirrsstt  ppaaggee  ooff  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  ((tthhee  ppaaggee  wwhheerree  yyoouu  pprroovviiddeedd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn))..  
AA  ttaabbllee  ooff  rraannggee  ccooddeess  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  bboottttoomm  rriigghhtt  hhaanndd  ccoorrnneerr..    RRaannggee  ccooddee  
nnuummbbeerrss  aarree  iinn  ppoouunnddss..  EEnntteerr  tthhee  rraannggee  ccooddee  tthhaatt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  wweeiigghhtt  iinn  
ppoouunnddss  ffoorr  tthhee  EEHHSS  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  mmiixxttuurree..  

••  NNoonn  EEHHSS  NNaammee((ss))  ((ooppttiioonnaall))::    WWhheenn  rreeppoorrttiinngg  mmiixxttuurreess,,  yyoouu  mmaayy  eenntteerr  nnaammeess  ooff  
nnoonn--EEHHSS  iinnggrreeddiieennttss..  

    
PPhhyyssiiccaall  HHaazzaarrddss  SSeeccttiioonn::    
  SSeeee  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  tthhee  ““HHeeaalltthh  HHaazzaarrddss  SSeeccttiioonn””    oonn  ppaaggee  99  ooff  tthhiiss  rreeppoorrttiinngg  gguuiiddee..  
  
HHeeaalltthh  HHaazzaarrddss  SSeeccttiioonn::    

    CChheecckk  aallll  aapppplliiccaabbllee  bbooxxeess  ttoo  iinnddiiccaattee  rriisskkss  ppoosseedd  bbyy  tthhee  cchheemmiiccaall..      
    FFiinndd  oouutt  wwhhiicchh  bbooxxeess  ttoo  cchheecckk  bbyy  rreeaaddiinngg  tthhee  ““HHaazzaarrddss  IIddeennttiiffiiccaattiioonn””  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  SSDDSS  ffoorr  

tthhee  pprroodduucctt//cchheemmiiccaall  ssuubbssttaannccee  yyoouu  aarree  rreeppoorrttiinngg  ((uussuuaallllyy  tthhiiss  iiss  sseeccttiioonn  22  ooff  tthhee  SSDDSS))..  
    MMaakkee  ssuurree  yyoouu  uussee  aann  uupp  ttoo  ddaattee  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  SSDDSS..    YYoouu  ccaann  ccoonnttaacctt  yyoouurr  ssuupppplliieerr  ((oorr  llooookk  

oonnlliinnee))  ttoo  oobbttaaiinn  aann  uuppddaatteedd  ccooppyy..  
    NNoottee::  ““HHaazzaarrdd  nnoott  ootthheerrwwiissee  ccllaassssiiffiieedd””  rreeffeerrss  ttoo  aa  hhaazzaarrdd  tthhaatt  ddooeess  eexxiisstt,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  ffiitt  iinnttoo  

aannyy  ooff  tthhee  ootthheerr  lliisstteedd  hhaazzaarrdd  ccaatteeggoorriieess..      
    NNoottee::  tthheerree  aarree  cchheecckkbbooxxeess  ffoorr  ssuubbssttaanncceess  tthhaatt  ppoossee  nnoo  pphhyyssiiccaall  oorr  hheeaalltthh  hhaazzaarrddss..    OONNLLYY  

cchheecckk  tthheessee  bbooxxeess  iiff  tthhee  SSDDSS  iinnddiiccaatteess  tthhee  pprroodduucctt//cchheemmiiccaall  ssuubbssttaannccee  yyoouu  aarree  rreeppoorrttiinngg  
ppoosseess  nnoo  pphhyyssiiccaall  oorr  hheeaalltthh  hhaazzaarrddss..  
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  IInnvveennttoorryy  SSeeccttiioonn::      
••  MMaaxxiimmuumm  SSttoorreedd::    TThhee  llaarrggeesstt  qquuaannttiittyy//iinnvveennttoorryy  ssttoorreedd  aatt  aannyy  ppooiinntt  dduurriinngg  tthhee  

yyeeaarr..      EEnntteerr  tthhee  aammoouunntt  aanndd  cchheecckk  eeiitthheerr  ““ggaalllloonnss””  oorr  ““ppoouunnddss””  ttoo  iinnddiiccaattee  
wwhheetthheerr  tthhee  nnuummbbeerr  yyoouu  eenntteerreedd  wwaass  iinn  ppoouunnddss  oorr  ggaalllloonnss..        

••  AAvveerraaggee  SSttoorreedd::    TThhee  aavveerraaggee  qquuaannttiittyy//iinnvveennttoorryy  ssttoorreedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..      EEnntteerr  tthhee  
aammoouunntt  aanndd  cchheecckk  eeiitthheerr  ““ggaalllloonnss””  oorr  ““ppoouunnddss””  ttoo  iinnddiiccaattee  wwhheetthheerr  tthhee  nnuummbbeerr  
yyoouu  eenntteerreedd  wwaass  iinn  ppoouunnddss  oorr  ggaalllloonnss..        

••  RRaannggee  CCooddee  ffoorr  MMaaxxiimmuumm  SSttoorreedd::    LLooookk  aatt  tthhee  ffiirrsstt  ppaaggee  ooff  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  ((tthhee  
ppaaggee  wwhheerree  yyoouu  pprroovviiddeedd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn))..  AA  ttaabbllee  ooff  rraannggee  ccooddeess  iiss  
aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  bboottttoomm  rriigghhtt  hhaanndd  ccoorrnneerr..    RRaannggee  ccooddee  nnuummbbeerrss  aarree  iinn  ppoouunnddss..    
    IIff  yyoouu  rreeppoorrtteedd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ssttoorreedd  aammoouunntt  ((aabboovvee))  iinn  ppoouunnddss,,  sseelleecctt  tthhee  rraannggee  
ccooddee  tthhaatt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ssttoorreedd  aammoouunntt  nnuummbbeerr  yyoouu  rreeppoorrtteedd..      
    IIff  yyoouu  rreeppoorrtteedd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ssttoorreedd  aammoouunntt  ((aabboovvee))  iinn  ggaalllloonnss,,  ggoo  ttoo  ppaaggee  33  ooff  
tthhiiss  rreeppoorrttiinngg  gguuiiddee  ffoorr  hheellpp  ccoonnvveerrttiinngg  ggaalllloonnss  ttoo  ppoouunnddss  ((oorr  ccaallll  KKeellsseeyy  aatt  ((880000))  
443333--22228888  ffoorr  hheellpp))..    OOnnccee  yyoouu  hhaavvee  ccoonnvveerrtteedd  ggaalllloonnss  ttoo  ppoouunnddss,,  sseelleecctt  tthhee  
rraannggee  ccooddee  tthhaatt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ssttoorreedd  aammoouunntt  iinn  ppoouunnddss..  

••  RRaannggee  CCooddee  ffoorr  AAvveerraaggee  SSttoorreedd::    LLooookk  aatt  tthhee  ffiirrsstt  ppaaggee  ooff  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  ((tthhee  
ppaaggee  wwhheerree  yyoouu  pprroovviiddeedd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn))..  AA  ttaabbllee  ooff  rraannggee  ccooddeess  iiss  
aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  bboottttoomm  rriigghhtt  hhaanndd  ccoorrnneerr..    RRaannggee  ccooddee  nnuummbbeerrss  aarree  iinn  ppoouunnddss..    
    IIff  yyoouu  rreeppoorrtteedd  tthhee  aavveerraaggee  ssttoorreedd  aammoouunntt  ((aabboovvee))  iinn  ppoouunnddss,,  sseelleecctt  tthhee  rraannggee  
ccooddee  tthhaatt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  aavveerraaggee  ssttoorreedd  aammoouunntt  nnuummbbeerr  yyoouu  rreeppoorrtteedd..      
    IIff  yyoouu  rreeppoorrtteedd  tthhee  aavveerraaggee  ssttoorreedd  aammoouunntt  ((aabboovvee))  iinn  ggaalllloonnss,,  ggoo  ttoo  ppaaggee  33  ooff  
tthhiiss  rreeppoorrttiinngg  gguuiiddee  ffoorr  hheellpp  ccoonnvveerrttiinngg  ggaalllloonnss  ttoo  ppoouunnddss  ((oorr  ccaallll  KKeellsseeyy  aatt  ((880000))  
443333--22228888  ffoorr  hheellpp))..    OOnnccee  yyoouu  hhaavvee  ccoonnvveerrtteedd  ggaalllloonnss  ttoo  ppoouunnddss,,  sseelleecctt  tthhee  
rraannggee  ccooddee  tthhaatt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  aavveerraaggee  ssttoorreedd  aammoouunntt  iinn  ppoouunnddss..  

••  NNuummbbeerr  ooff  DDaayyss  OOnn  SSiittee::    TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  
ssuubbssttaannccee  wwaass  ssttoorreedd  oonn--ssiittee..  
  

TTyyppee  ooff  SSttoorraaggee  ((cchheecckk  aallll  tthhaatt  aappppllyy))  SSeeccttiioonn::        
SSeelleecctt  aallll  aapppplliiccaabbllee  ttyyppeess  ooff  ssttoorraaggee  ccoonnttaaiinneerrss..  

  
SSttoorraaggee  CCoonnddiittiioonnss::  

PPrreessssuurree::    SSeelleecctt  tthhee  aapppplliiccaabbllee  pprreessssuurree  ccoonnddiittiioonn..    NNoottee::  AAmmbbiieenntt  mmeeaannss  tthhee  ssaammee  aass  
ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaa..  MMoosstt  ssttoorraaggee  iiss  aatt  aammbbiieenntt  pprreessssuurree..    GGaasseess  ssttoorreedd  iinn  hhiigghh--
pprreessssuurree  ccoonnttaaiinneerrss  aarree  aatt  ggrreeaatteerr  tthhaann  aammbbiieenntt..    

  
TTeemmppeerraattuurree::    SSeelleecctt  tthhee  aapppplliiccaabbllee  tteemmppeerraattuurree  ccoonnddiittiioonn..    AAmmbbiieenntt  mmeeaannss  tthhee  ssaammee  aass  

ssuurrrroouunnddiinngg  aaiirr..  MMoosstt  ssttoorraaggee  iiss  aatt  aammbbiieenntt  tteemmppeerraattuurree..  TTaannkkss  tthhaatt  aarree  hheeaatteedd  aarree  
aatt  ggrreeaatteerr  tthhaann  aammbbiieenntt..    TTaannkkss  tthhaatt  aarree  ccoooolleedd  aarree  aatt  lleessss  tthhaann  aammbbiieenntt..    GGaasssseess  
mmaayy  bbee  ssttoorreedd  uunnddeerr  ccrryyooggeenniicc  ccoonnddiittiioonnss  ((--113300  FF  oorr  lleessss))..    

  
SSttoorraaggee  LLooccaattiioonnss::  
WWrriittee  iinn  aa  sshhoorrtt  ddeessccrriippttiioonn  ffoorr  wwhheerree  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy  tthhee  cchheemmiiccaall  iiss  ssttoorreedd..    IIff  tthhee  ssttoorraaggee  

llooccaattiioonn  iiss  ccoonnffiiddeennttiiaall,,  cchheecckk  tthhee  bbooxx  iinnddiiccaattiinngg  ssttoorraaggee  iiss  ccoonnffiiddeennttiiaall  aanndd  ssuubbmmiitt  aa  
ccoonnffiiddeennttiiaall  ssttoorraaggee  llooccaattiioonn  sshheeeett..    CCoonnttaacctt  KKeellsseeyy  aatt  KKeellsseeyy..NNeewwlliinngg@@SSttaattee..SSDD..UUSS  
oorr  bbyy  ccaalllliinngg  ((880000))  443333--22228888  ttoo  oobbttaaiinn  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaall  ssttoorraaggee  llooccaattiioonn  sshheeeett..  
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AAddddiittiioonnaall  RReeppoorrttiinngg  IInnffoorrmmaattiioonn  ((OOppttiioonnaall))  SSeeccttiioonn::  
••  MMaakkee  aa  nnoottee  ooff  aannyy  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmaayy  bbee  hheellppffuull  ffoorr  ffiirrsstt  rreessppoonnddeerrss;;      
••  IInnddiiccaattee  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  ssttoorraaggee  ccoonnttaaiinneerr;;  
••  IInnddiiccaattee  iiff  tthhee  cchheemmiiccaall  yyoouu  rreeppoorrtteedd  iiss  aann  iinnggrreeddiieenntt  iinn  ssoommeetthhiinngg  yyoouu  mmaakkee  

((PPaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  yyoouu  uussee  iitt  ttoo  mmaakkee  aa  ccuussttoomm  bblleenndd  ffeerrttiilliizzeerr  pprroodduucctt));;  
••  FFiinnaallllyy,,  iiff  yyoouu  aarree  rreeppoorrttiinngg  vvoolluunnttaarriillyy,,  cchheecckk  tthhee  bbooxx  ffoorr  tthhee  mmoosstt  aapppplliiccaabbllee  rreeaassoonn..  

  
OOppttiioonnaall  AAttttaacchhmmeenntt  SSeeccttiioonn::  
  IIff  yyoouu  cchhoooossee  ttoo  ssuubbmmiitt  ccooppiieess  ooff  tthhee  ssiittee  ppllaann,,  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess,,  aa  ffaacciilliittyy  mmaapp//fflloooorrppllaann,,  

aa  kkeeyy,,  oorr  aannyy  ootthheerr  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuucchh  aass  SSDDSS,,  cchheecckk  tthhee  aapppprroopprriiaattee  bbooxx((ss))..      
  
  
  
SSUUBBMMIITTTTIINNGG  AA  PPAAPPEERR  FFOORRMM  TTIIEERR  IIII  RREEPPOORRTT 

TTiieerr  IIII  rreeppoorrttss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  AALLLL  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
11))  LLooccaall  FFiirree  DDeeppaarrttmmeenntt  
22))  LLooccaall  EEmmeerrggeennccyy  PPllaannnniinngg  CCoommmmiitttteeee  ((LLEEPPCC))  

          AAddddrreesssseess  aarree  lliisstteedd  oonn  tthhee  SSDD  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee  ((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))  
33))  SSttaattee  ooff  SSoouutthh  DDaakkoottaa//SSttaattee  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  CCoommmmiissssiioonn  ((SSEERRCC))    

oo    EE--mmaaiill::  KKeellsseeyy..NNeewwlliinngg@@SSttaattee..SSDD..UUSS  
oo    MMaaiill  aaddddrreessss::    PPMMBB  22002200  

          SSDD  DDEENNRR  ––  SSEERRCC  
          552233  EEaasstt  CCaappiittooll  AAvveennuuee  
          PPiieerrrree,,  SSDD    5577550011--33118822  
  

SSiiggnn,,  ddaattee,,  aanndd  sseeppaarraattee  tthhee  ccoolloorreedd  ppaaggeess..      
••  KKeeeepp  tthhee  llaasstt  ppaaggee  ffoorr  yyoouurr  rreeccoorrddss..      
••  MMaaiill  oonnee  ccooppyy  ttoo  tthhee  LLEEPPCC  aanndd  oonnee  ccooppyy  ttoo  tthhee  FFiirree  DDeeppaarrttmmeenntt..      
••  MMaaiill  tthhee  wwhhiittee  ccooppyy  ttoo  tthhee  ssttaattee..  

  

  
FFEEEE  
  
WWhheenn  iiss  tthhee  ffeeee  dduuee??    TThhee  TTiieerr  IIII  RReeppoorrtt  iiss  dduuee  MMaarrcchh  11,,  22002200,,  bbuutt  tthhee  ffeeee  iiss  nnoott  dduuee  uunnttiill  AApprriill  
11,,  22002200..    PPaayymmeennttss  ppoossttmmaarrkkeedd  aafftteerr  AApprriill  11,,  22002200,,  aarree  llaattee..    LLaattee  ffeeeess  mmaayy  aappppllyy..  
  
WWhheerree  ccaann  II  ffiinndd  tthhee  ffeeee  ffoorrmm??    IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  tthhee  ffeeee  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  aanndd  aann  iinnvvooiiccee  
mmaaiilleedd,,  wwiitthhiinn  1100  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt..    TThhee  iinnvvooiiccee  iiss  sseenntt  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn//aaddddrreessss  
lliisstteedd  aass  tthhee  TTiieerr  IIII  IInnffoorrmmaattiioonn  CCoonnttaacctt  
  
IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  rreecceeiivvee  aann  iinnvvooiiccee,,  sseenndd  aann  ee--mmaaiill  ((KKeellsseeyy..NNeewwlliinngg@@SSttaattee..SSDD..UUSS))  oorr  ccaallll  
KKeellsseeyy  aatt  ((880000))  443333--22228888..    YYoouu  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaakkiinngg  ssuurree  tthhee  ffeeee  iiss  ppaaiidd  pprriioorr  ttoo  
AApprriill  11,,  22001199..      
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HHooww  aarree  ffeeeess  ccaallccuullaatteedd??      TThhee  ffeeee  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaallss  iinn  tthhee  
TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  ((sseeee  lliisstt  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  nneexxtt  ppaaggee))..    CChheemmiiccaallss  rreeppoorrtteedd  vvoolluunnttaarriillyy  sshhoouulldd  nnoott    
ccoouunntt  ttoowwaarrddss  tthhee  ffeeee..    IIff  yyoouu  bbeelliieevvee  yyoouurr  ffeeee  wwaass  ccaallccuullaatteedd  iinnccoorrrreeccttllyy,,  PPLLEEAASSEE  ccoonnttaacctt  
KKeellsseeyy  vviiaa  ee--mmaaiill  ((KKeellsseeyy..NNeewwlliinngg@@SSttaattee..SSDD..UUSS))  oorr  bbyy  ccaalllliinngg  ((880000))  443333--22228888..      
TThhee  ffeeee  ppeerr  ffaacciilliittyy  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  aass  ffoolllloowwss::    

••  $$00  ((iiff  yyoouu  ssttoorree  nnoo  rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaall  bbuutt  ssuubbmmiitttteedd  vvoolluunnttaarriillyy))  
••  $$5500  ((11  --  33  rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaallss  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy))  
••  $$110000  ((44  --  99  rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaallss  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy))  
••  $$220000  ((1100  --  1188  rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaallss  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy))    
••  $$330000  ((>>==1199  rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaallss  aatt  tthhee  ffaacciilliittyy))  

  
AA  llaattee  ffeeee  ppaayymmeenntt  ppeennaallttyy  aapppplliieess  ttoo  ppaayymmeennttss  mmaaddee  aafftteerr  AApprriill  11..    AA  $$1155  ppeennaallttyy  aapppplliieess  ttoo  
ffeeeess  ooff  $$115500  oorr  lleessss  aanndd  aa  1100%%  ppeennaallttyy  aapppplliieess  ttoo  ffeeeess  ooff  $$220000  oorr  mmoorree..  
  
  
  

FFRREEQQUUEENNTTLLYY  AASSKKEEDD  QQUUEESSTTIIOONNSS  
  
II  hhaavvee  rreeppoorrttiinngg  qquueessttiioonnss..    WWhhoo  ccaann  hheellpp  mmee??        CCoonnttaacctt  KKeellsseeyy  NNeewwlliinngg  
((KKeellsseeyy..NNeewwlliinngg@@SSttaattee..SSDD..UUSS  oorr  ((880000))  443333--22228888))..    AAllssoo,,  sseeee  tthhee  SSDD  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee  
((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))..          
  
WWhheerree  ccaann  II  ffiinndd  oonnlliinnee  aannsswweerrss  ttoo  rreeppoorrttiinngg  qquueessttiioonnss??      TThhee  ffeeddeerraall  EEPPAA  hhaass  aa  vveerryy  uusseeffuull  
oonnlliinnee  QQ&&AA  ttooooll  wwhheerree  yyoouu  ccaann  sseeaarrcchh  ffoorr  aannsswweerrss  ttoo  rreeppoorrttiinngg  qquueessttiioonnss::  
hhttttppss::////eemmeerrggeennccyymmaannaaggeemmeenntt..zzeennddeesskk..ccoomm//hhcc//eenn--uuss//ccaatteeggoorriieess//220011445555662288--EEmmeerrggeennccyy--
PPllaannnniinngg--aanndd--CCoommmmuunniittyy--RRiigghhtt--ttoo--KKnnooww  
  
WWhheerree  ccaann  II  ffiinndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ffeeddeerraall  llaaww??        IInnffoorrmmaattiioonn  mmaayy  bbee  ffoouunndd  oonnlliinnee  aatt::    
hhttttpp::////wwwwww22..eeppaa..ggoovv//eeppccrraa//eeppccrraa--sseeccttiioonnss--331111--331122  
  
WWhheerree  ccaann  II  ffiinndd  aa  lliisstt  ooff  aallll  TTiieerr  IIII  rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaallss??          TThheerree  iiss  nnoott  aa  lliisstt  ooff  aallll  rreeppoorrttaabbllee  
cchheemmiiccaallss..      IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhrreesshhoollddss  aanndd  eexxcclluuddeedd  cchheemmiiccaallss  iiss  pprroovviiddeedd  oonn  ppaaggeess  22  aanndd  33  ooff  
tthhiiss  rreeppoorrttiinngg  gguuiiddee..  
  
IIss  tthhee  ““LLiisstt  ooff  LLiissttss””  ddooccuummeenntt  aa  lliisstt  ooff  aallll  rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaallss??          NNoo..    TThhee  ““LLiisstt  ooff  LLiissttss””  
ddooccuummeenntt  ccaann  oonnllyy  bbee  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  aa  pprroodduucctt  ccoonnttaaiinnss  oorr  iiff  aa  cchheemmiiccaall  iiss  aann  EEHHSS  ((sseeee  tthhee  
EEHHSS  TTPPQQ  ccoolluummnn  iinn  tthhee  lliisstt  ooff  lliissttss  ddooccuummeenntt))..    EEHHSS  cchheemmiiccaallss  hhaavvee  rreeppoorrttiinngg  tthhrreesshhoollddss  tthhaatt  aarree  
lloowweerr  tthhaann  tthhee  tthhrreesshhoollddss  ffoorr  ootthheerr  cchheemmiiccaallss  ((SSeeee  tthhee  ““TThhrreesshhoollddss””  sseeccttiioonn  oonn  ppaaggee  22  ooff  tthhiiss  
rreeppoorrttiinngg  gguuiiddee))..      
  
II  ssttoorree  cchheemmiiccaall  aatt  mmoorree  tthhaann  oonnee  ffaacciilliittyy  iinn  tthhee  ssaammee  ttoowwnn..    MMaayy  II  ccoommbbiinnee  aallll  ssttoorraaggee  aanndd  
jjuusstt  ssuubbmmiitt  oonnee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt??          NNoo..    YYoouu  nneeeedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  sseeppaarraattee  rreeppoorrtt  ffoorr  eeaacchh  sseeppaarraattee  
ssiittee  wwhheerree  yyoouu  ssttoorree  cchheemmiiccaall..    HHoowweevveerr,,  iiff  yyoouurr  ddiiffffeerreenntt  ffaacciilliittiieess  aarree  oonn  oonnee  llaarrggee  ssiinnggllee  ppiieeccee  ooff  
pprrooppeerrttyy,,  oorr  iiff  tthheeyy  aarree  oonnllyy  sseeppaarraatteedd  bbyy  aa  rrooaadd,,  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess,,  yyoouu  hhaavvee  oonnee  ffaacciilliittyy..      
  
HHooww  ccaann  II  ggeett  aa  nneeww  ffaacciilliittyy  aaddddeedd  ttoo  mmyy  uusseerr  aaccccoouunntt??        CCoonnttaacctt  KKeellsseeyy  ((880000--443333--22228888  oorr  
KKeellsseeyy..NNeewwlliinngg@@SSttaattee..SSDD..UUSS))..  
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MMaayy  II  ccoommbbiinnee  ssiimmiillaarr  pprroodduuccttss  oorr  cchheemmiiccaallss  wwhheenn  ssuubbmmiittttiinngg  mmyy  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt??          YYeess..    
YYoouu  mmaayy  ccoommbbiinnee  ssoommee  pprroodduuccttss  wwhheenn  rreeppoorrttiinngg..    HHoowweevveerr,,  tthhee  pprroodduuccttss  yyoouu  ccoommbbiinnee  mmuusstt  hhaavvee  
tthhee  ssaammee  iinnggrreeddiieennttss  aanndd  tthhee  iinnggrreeddiieennttss  mmuusstt  bbee  pprreesseenntt  iinn  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ssiimmiillaarr  ccoonncceennttrraattiioonnss..    
PPrroodduuccttss  yyoouu  ccoommbbiinnee  mmuusstt  aallssoo  ppoossee  iiddeennttiiccaall  pphhyyssiiccaall  aanndd  hheeaalltthh  hhaazzaarrddss..    FFiirree  ffiigghhttiinngg  aanndd  
eemmeerrggeennccyy  rreessppoonnssee  pprroocceedduurreess  ffoorr  bbootthh  mmuusstt  bbee  iiddeennttiiccaall..      
  
MMaayy  II  ccoommbbiinnee  aallll  ggaassoolliinnee  pprroodduuccttss  oorr  aallll  ddiieesseell  pprroodduuccttss  iinn  mmyy  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt??          YYoouu  mmaayy  
ccoommbbiinnee  ddiieesseell  ffuueellss  ((##11,,  ##22,,  ddyyeedd,,  uunnddyyeedd))..    BBiiooddiieesseell  pprroodduucctt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ootthheerr  
ddiieesseell  pprroodduuccttss..      YYoouu  mmaayy  aallssoo  ccoommbbiinnee  ggaassoolliinnee  pprroodduuccttss  ((pprreemmiiuumm,,  ssuuppeerr  uunnlleeaaddeedd,,  uunnlleeaaddeedd,,  
ggaassoolliinnee  ccoonnttaaiinniinngg  <<1100%%  eetthhaannooll))..    GGaassoolliinnee  pprroodduuccttss  ccoonnttaaiinniinngg  >>1100%%  eetthhaannooll  sshhoouulldd  nnoott  bbee  
ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ootthheerr  ggaassoolliinnee  pprroodduuccttss..  
  
DDoo  II  nneeeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  bbaatttteerriieess  wwhheenn  ssuubbmmiittttiinngg  mmyy  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt??            IInn  ggeenneerraall,,  aauuttoommoobbiillee  
bbaatttteerriieess  aarree  eexxeemmpptteedd..    AA  ffoorrkklliifftt  bbaatttteerryy  oorr  bbaatttteerriieess  aatt  aa  wwiinndd  ttoowweerr,,  cceellll  ttoowweerr,,  eettcc..,,  mmaayy  nnoott  bbee  
eexxeemmpptteedd..    FFoorr  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ggoo  ttoo  tthhee  bbaatttteerryy  rreeppoorrttiinngg  lliinnkkss  oonn  tthhee  SSDD  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee::  
((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))..  

  
  DDoo  II  nneeeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  FFeerrttiilliizzeerr  wwhheenn  ssuubbmmiittttiinngg  mmyy  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt??          IInn  ggeenneerraall,,  ffeerrttiilliizzeerr  

ssttoorreedd  bbyy  aa  rreettaaiill  ffaacciilliittyy  iiss  eexxeemmpptt  ffrroomm  rreeppoorrttiinngg..    WWhhoolleessaallee  ffeerrttiilliizzeerr  ssttoorraaggee,,  aanndd  ssttoorraaggee  ooff  
pprroodduuccttss  uusseedd  ffoorr  bblleennddiinngg  ppuurrppoosseess  mmaayy  nnoott  bbee  eexxeemmpptt..    YYoouu  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  rreeaadd  tthhee  ffeeddeerraall  
EEPPAA  iinntteerrpprreettaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  eexxeemmpptt  vvss  nnoonn--eexxeemmpptt  ffeerrttiilliizzeerr..    SSeeee  tthhee  ffeerrttiilliizzeerr  rreeppoorrttiinngg  lliinnkkss  oonn  
tthhee  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee::  ((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))..                
  
WWhhaatt  aarree  mmyy  ooppttiioonnss  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  pprroodduucctt  mmiixxttuurreess  oonn  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt??          YYoouu  mmaayy  rreeppoorrtt  
tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  eennttiirree  pprroodduucctt  mmiixxttuurree  oorr  yyoouu  mmaayy  ccaallccuullaattee  aanndd  rreeppoorrtt  sseeppaarraatteellyy  bbyy  wweeiigghhtt  ooff  
eeaacchh  hhaazzaarrddoouuss  ssuubbssttaannccee  iinnggrreeddiieenntt..    MMaannyy  pprroodduucctt  mmiixxttuurreess  ccoonnttaaiinn  mmuullttiippllee  hhaazzaarrddoouuss  
ssuubbssttaannccee  iinnggrreeddiieennttss..      IInn  SSoouutthh  DDaakkoottaa  mmoosstt  ffaacciilliittiieess  ssiimmppllyy  rreeppoorrtt  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  eennttiirree  
pprroodduucctt  mmiixxttuurree..  
  
HHooww  ddoo  II  rreeppoorrtt  aann  EExxttrreemmeellyy  HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaannccee  ((EEHHSS))  oonn  tthhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt??            IIff  yyoouu  
ssttoorree  sseevveerraall  ddiiffffeerreenntt  pprroodduuccttss  tthhaatt  ccoonnttaaiinn  tthhee  ssaammee  EEHHSS  iinnggrreeddiieenntt,,  tthhee  aammoouunnttss  ooff  tthhaatt  EEHHSS  
iinnggrreeddiieenntt  ffrroomm  eeaacchh  pprroodduucctt  mmuusstt  bbee  aaddddeedd  ttooggeetthheerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  yyoouurr  ttoottaall  ssttoorraaggee  ooff  tthhaatt  
EEHHSS  mmeeeettss  oorr  eexxcceeeeddss  tthhee  rreeppoorrttiinngg  tthhrreesshhoolldd..      WWhheenn  eenntteerriinngg  ddaattaa  ffoorr  aa  ppuurree  EEHHSS  oorr  mmiixxttuurreess  
ccoonnttaaiinniinngg  EEHHSS  iinnggrreeddiieennttss,,  eenntteerr  tthhee  pprroodduucctt  nnaammee  aass  iitt  aappppeeaarrss  oonn  tthhee  SSDDSS  iinn  tthhee  ““NNaammee””  ddaattaa  
ffiieelldd  tthheenn  eenntteerr  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  EEHHSS  cchheemmiiccaall  iinn  tthhee  ““EEHHSS  NNaammee””  ddaattaa  ffiieelldd..  

  
WWhhaatt  iiss  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ppeerriioodd  ffoorr  TTiieerr  IIII  rreeppoorrttss??        TThhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  ssuummmmaarriizzeess  pprroodduucctt  
ssttoorraaggee  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  aa  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  MMaarrcchh  11,,  22002200,,  
ssuummmmaarriizzeess  ssttoorraaggee  ffoorr  tthhee  22001199  ccaalleennddaarr  yyeeaarr))..      
  
II  wwiillll  bbeeggiinn  ttoo  ssttoorree  aa  nneeww  cchheemmiiccaall  IInn  MMaayy..    II  ddiidd  nnoott  ssttoorree  tthhiiss  cchheemmiiccaall  llaasstt  yyeeaarr  ssoo  iitt  iiss  
nnoott  lliisstteedd  oonn  mmyy  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt..    DDoo  II  hhaavvee  ttoo  rreeppoorrtt  tthhiiss  nneeww  cchheemmiiccaall  nnooww  oorr  ccaann  II  jjuusstt  wwaaiitt  
aanndd  aadddd  iitt  ttoo  mmyy  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  nneexxtt  yyeeaarr??    IIff  II  ddoo  nneeeedd  ttoo  rreeppoorrtt  nnooww,,  hhooww??    WWhheenn  yyoouu  bbeeggiinn  
ttoo  ssttoorree  aa  nneeww  cchheemmiiccaall  tthhaatt  yyoouu  kknnooww  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  yyoouurr  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  nneexxtt  yyeeaarr  ((oorr  iiff  
yyoouu  bbeeggiinn  ttoo  ssttoorree  aa  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  llaarrggeerr  qquuaannttiittyy  tthhaann  wwaass  rreeppoorrtteedd  oonn  yyoouurr  TTiieerr  IIII  ssuubbmmiittttaall)),,  yyoouu  
mmuusstt  ssuubbmmiitt  aa  331111  rreeppoorrtt  wwiitthhiinn  9900  ddaayyss..    FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeee  tthhee  ““HHooww  iiss  aa  TTiieerr  IIII  RReeppoorrtt  
((SSeeccttiioonn  331122))  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  aa  SSeeccttiioonn  331111  RReeppoorrtt??””  qquueessttiioonn  bbeellooww..    
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HHooww  iiss  aa  TTiieerr  IIII  RReeppoorrtt  ((SSeeccttiioonn  331122))  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  aa  SSeeccttiioonn  331111  RReeppoorrtt??      TThhee  rreeppoorrttiinngg  
tthhrreesshhoollddss  aanndd  tthhee  cchheemmiiccaallss  tthhaatt  aarree  rreeppoorrttaabbllee  aarree  iiddeennttiiccaall..    TThhee  rreeppoorrttss  ddiiffffeerr  aass  ffoolllloowwss::      

••  TThhee  TTiieerr  IIII  rreeppoorrtt  iiss  aa  yyeeaarr--eenndd  rreeppoorrtt  ssuummmmaarriizziinngg  ssttoorraaggee  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ((ffoorr  
eexxaammppllee,,  aa  rreeppoorrtt  ssuubbmmiitttteedd  MMaarrcchh  11,,  22002200,,  ssuummmmaarriizzeess  ssttoorraaggee  ffoorr  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  22001199))..  

••  AA  SSeeccttiioonn  331111  rreeppoorrtt  ssuummmmaarriizzeess  NNEEWW  pprroodduucctt  ssttoorraaggee  ((uussuuaallllyy  ssttoorraaggee  nnoott  pprreevviioouussllyy  
rreeppoorrtteedd  oonn  yyoouurr  TTiieerr  IIII)),,  aanndd  iiss  aa  mmuucchh  sshhoorrtteerr//eeaassiieerr  rreeppoorrtt..      
oo  TThhee  331111  rreeppoorrtt  mmuusstt  bbee  ffiilleedd  wwiitthhiinn  9900  ddaayyss  ooff  bbeeggiinnnniinngg  ssttoorraaggee  ooff  aa  nneeww  TTiieerr  IIII  

rreeppoorrttaabbllee  cchheemmiiccaall  ((oorr  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  llaarrggeerr  qquuaannttiittyy  tthhaann  rreeppoorrtteedd  iinn  yyoouurr  llaasstt  TTiieerr  IIII))..      
oo  TThheerree  iiss  nnoo  ffeeee  ffoorr  SSeeccttiioonn  331111  rreeppoorrtt  ssuubbmmiittttaall..      
oo  YYoouu  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ooff  ccoommpplleettiinngg  aanndd  ssuubbmmiittttiinngg  aa  331111  rreeppoorrtt  oonnlliinnee  oorr  bbyy  uussiinngg  aa  ppaappeerr  

ffoorrmm..    TToo  oobbttaaiinn  aa  ppaappeerr  ffoorrmm,,  ggoo  ttoo  tthhee  SSoouutthh  DDaakkoottaa  TTiittllee  IIIIII  wweebbssiittee  
((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))  aanndd  pprriinntt  aa  ccooppyy..    TToo  rreeppoorrtt  oonnlliinnee,,  ccoonnttaacctt  KKeellsseeyy  NNeewwlliinngg  ((880000))  
443333--22228888  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  pprroocceedduurree..      

  
HHooww  ddoo  II  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  mmuucchh  ooff  aann  EExxttrreemmeellyy  HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaannccee  ((EEHHSS))  iiss  pprreesseenntt  iinn  aa  
pprroodduucctt  mmiixxttuurree??  
LLiiqquuiiddss::      

11..  DDeetteerrmmiinnee  wweeiigghhtt  ppeerr  ggaalllloonn..  
••  FFiinndd  tthhee  ssppeecciiffiicc  ggrraavviittyy  ffoorr  yyoouurr  pprroodduucctt  mmiixxttuurree  ((sseeccttiioonn  99  ooff  mmoosstt  SSDDSS))..  
••  MMuullttiippllyy  tthhee  ssppeecciiffiicc  GGrraavviittyy  ((SSGG))  bbyy  88..3344  ttoo  ggeett  ppoouunnddss  ppeerr  ggaalllloonn..  

  EExxaammppllee::    IIff  tthhee  SSppeecciiffiicc  GGrraavviittyy  iiss  11..0022  
  ((11..0022  xx  88..3344  ==  88..5511  ppoouunnddss  ppeerr  ggaalllloonn))  

22..  DDeetteerrmmiinnee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  eennttiirree  pprroodduucctt  mmiixxttuurree..  
••  MMuullttiippllyy  ttoottaall  mmaaxxiimmuumm  ggaalllloonnss  ooff  pprroodduucctt  mmiixxttuurree  ssttoorreedd  bbyy  tthhee  ppoouunnddss  ppeerr  ggaalllloonn  nnuummbbeerr  

((sseeee  sstteepp  11  aabboovvee))..  
  EExxaammppllee::  IIff  yyoouu  ssttoorree  22,,000000  ggaalllloonnss  

  ((22,,000000  xx  88..5511  ==  1177,,002200  ttoottaall  ppoouunnddss))    
33..  DDeetteerrmmiinnee  ppoouunnddss  ooff  EEHHSS  pprreesseenntt  iinn  tthhee  pprroodduucctt  mmiixxttuurree..      

••  FFiinndd  tthhee  ppeerrcceenntt  bbyy  wweeiigghhtt  ffoorr  tthhee  EEHHSS  cchheemmiiccaall  ((sseeccttiioonn  33  ooff  mmoosstt  SSDDSS))..  
••  MMuullttiippllyy  tthhee  ttoottaall  ppoouunnddss  ooff  tthhee  pprroodduucctt  mmiixxttuurree  ((sseeee  sstteepp  33  aabboovvee)),,  bbyy  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  

EEHHSS  iinn  tthhee  mmiixxttuurree  
  EExxaammppllee::    IIff  tthhee  EEHHSS  iiss  2200%%  ooff  tthhee  mmiixxttuurree  
  ((1177,,002200  xx  ..22  ==  33,,440044  ppoouunnddss  ooff  EEHHSS))  
SSoolliiddss::      
TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ttoottaall  ppoouunnddss  ooff  tthhee  EEHHSS  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  mmiixxttuurree,,  ffiinndd  tthhee  ppeerrcceenntt  bbyy  wweeiigghhtt  ffoorr  tthhee  
EEHHSS  cchheemmiiccaall  ((sseeccttiioonn  33  ooff  mmoosstt  SSDDSS))..  

••  MMuullttiippllyy  tthhee  ttoottaall  ppoouunnddss  ooff  tthhee  pprroodduucctt  mmiixxttuurree,,  bbyy  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  EEHHSS  iinn  tthhee  mmiixxttuurree  
          EExxaammppllee::    IIff  yyoouu  ssttoorree  1155,,000000  ppoouunnddss  ooff  pprroodduucctt  mmiixxttuurree  aanndd  tthhee  EEHHSS  

iinnggrreeddiieenntt  iiss  2200%%  ooff  tthhee  mmiixxttuurree  
              ((1155,,000000  xx  ..22  ==  33,,000000  ppoouunnddss  ooff  EEHHSS))  
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AASSTT’’ss::    AAbboovveeggrroouunndd  SSttoorraaggee  TTaannkkss  
  
CCAASS##::      TThhee  CChheemmiiccaall  AAbbssttrraacctt  SSeerrvviiccee  nnuummbbeerr  iiss  aa  uunniiqquuee  iiddeennttiiffiieerr  aassssiiggnneedd  ttoo  eeaacchh  kknnoowwnn  
cchheemmiiccaall..    FFiinndd  CCAASS  ##’’ss  oonn  tthhee  SSDDSS..    IIff  aa  cchheemmiiccaall  iiss  aa  mmiixxttuurree,,  tthhee  SSDDSS  wwiillll  lliisstt  CCAASS  ##’’ss  ffoorr  eeaacchh  
iinnggrreeddiieenntt,,  bbuutt  tthheerree  mmaayy  nnoott  bbee  aa  CCAASS  ##  ffoorr  tthhee  mmiixxttuurree  aass  aa  wwhhoollee..      
  
DDEENNRR::    SSoouutthh  DDaakkoottaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess..  
  
EEHHSS::    AAnn  EExxttrreemmeellyy  HHaazzaarrddoouuss  SSuubbssttaannccee  iiss  aa  ssuubbssttaannccee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aaccuutteellyy  ttooxxiicc..    TToo  
ddeetteerrmmiinnee  iiff  yyoouurr  cchheemmiiccaall  iiss  oorr  ccoonnttaaiinnss  aann  EEHHSS  iinnggrreeddiieenntt,,  ggoo  ttoo  tthhee  EEHHSS  lliinnkk  oonn  tthhee  SSoouutthh  
DDaakkoottaa  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee  ((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))..      
  
MMSSDDSS::    TThhee  MMaatteerriiaall  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeett..    SSeeee  SSDDSS  ddiissccuusssseedd  bbeellooww..  
  
NNAAIICCSS::    TThhee  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  IInndduussttrryy  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  SSyysstteemm  ccooddee  ssyysstteemm  iiss  tthhee  ssttaannddaarrdd  uusseedd  ttoo  
ccllaassssiiffyy  bbuussiinneessss  eessttaabblliisshhmmeennttss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoommppaarriinngg  lliikkee  sseeccttoorrss  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy..      IIff  yyoouu  
ddoo  nnoott  kknnooww  yyoouurr  NNAAIICCSS  ccooddee,,  yyoouu  ccaann  sseeaarrcchh  ffoorr  iitt  oonnlliinnee  aatt  tthhee  NNAAIICCSS  wweebbssiittee  
((hhttttpp::////wwwwww..nnaaiiccss..ccoomm//sseeaarrcchh..hhttmm))..        
  
OOSSHHAA::  TThhee  OOccccuuppaattiioonnaall  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  aa  ffeeddeerraall  aaggeennccyy  tthhaatt  ooppeerraatteess  
uunnddeerr  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaabboorr..  TThhee  mmiissssiioonn  ooff  OOSSHHAA  iiss  ttoo  eennssuurree  bbuussiinneesssseess  pprroovviiddee  ssaaffee  
aanndd  hheeaalltthhyy  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeennttss  ffoorr  aallll  tthheeiirr  eemmppllooyyeeeess  
  
RRDD::    SSppeecciiffiicc  GGrraavviittyy  oorr  RRDD  iiss  tthhee  rraattiioo  ooff  tthhee  ddeennssiittyy  ooff  aa  ssuubbssttaannccee  ttoo  tthhee  ddeennssiittyy  ooff  aa  ggiivveenn  
rreeffeerreennccee  mmaatteerriiaall  ((uussuuaallllyy  wwaatteerr))..  TThhee  RRDD  oorr  SSGG  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  SSDDSS  aanndd  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  
ccaallccuullaattee  pprroodduucctt  wweeiigghhtt..                            
      
SSDDSS::    TThhee  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeett  iiss  aann  uuppddaatteedd  vveerrssiioonn  ooff  aa  MMSSDDSS..    AA  SSDDSS  iiss  ffoorrmmaatttteedd  ttoo  ccoonnffoorrmm  
wwiitthh  tthhee  GGlloobbaallllyy  HHaarrmmoonniizzeedd  SSyysstteemm  wwhhiicchh  mmaannddaatteess  1177  sseeccttiioonnss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aarrrraannggeedd  iinn  aa  
ssppeecciiffiicc  oorrddeerr..    YYoouurr  ssuupppplliieerr  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  aa  ccooppyy  aanndd  yyoouu  sshhoouulldd  mmaaiinnttaaiinn  aa  ccooppyy  ooff  
SSDDSS  ((oorr  MMSSDDSS))  ffoorr  eeaacchh  cchheemmiiccaall  yyoouu  uussee  oorr  ssttoorree..  
  
SSEERRCC::    SSoouutthh  DDaakkoottaa  SSttaattee  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  CCoommmmiissssiioonn..  
  
SSGG::    SSppeecciiffiicc  GGrraavviittyy  oorr  RRDD  iiss  tthhee  rraattiioo  ooff  tthhee  ddeennssiittyy  ooff  aa  ssuubbssttaannccee  ttoo  tthhee  ddeennssiittyy  ooff  aa  ggiivveenn  
rreeffeerreennccee  mmaatteerriiaall  ((uussuuaallllyy  wwaatteerr))..  TThhee  RRDD  oorr  SSGG  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  SSDDSS  aanndd  yyoouu  ccaann  uussee  tthhee  
nnuummbbeerr  ttoo  ccaallccuullaattee  wweeiigghhtt  ppeerr  ggaalllloonn..        
  
SSIICC::    TThhee  SSttaannddaarrdd  IInndduussttrriiaall  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ccooddee  iiss  mmeetthhoodd  ooff  ccllaassssiiffyyiinngg  iinndduussttrriieess  bbyy  ttyyppee..      TThhee  
ffiinnaanncciiaall  ooffffiicceerr  ooff  yyoouurr  ffaacciilliittyy  mmaayy  bbee  aabbllee  ttoo  hheellpp  yyoouu  ffiinndd  yyoouurr  SSIICC  ccooddee..      
  
TTPPQQ::    TThhee  TThhrreesshhoolldd  PPllaannnniinngg  QQuuaannttiittyy  iiss  tthhee  rreeppoorrttiinngg  tthhrreesshhoolldd  iinn  ppoouunnddss  ffoorr  aann  EEHHSS..      WWhheenn  
ccoommpplleettiinngg  aa  TTiieerr  IIII  ssuubbmmiittttaall,,  aann  EEHHSS  iiss  rreeppoorrttaabbllee  iiff  ssttoorraaggee  eeqquuaallss  oorr  eexxcceeeeddss  tthhee  TTPPQQ  iinn  
ppoouunnddss  oorr  iiff  ssttoorraaggee  eeqquuaallss  oorr  eexxcceeeeddss  550000  ppoouunnddss..      GGoo  ttoo  tthhee  SSDD  TTiittllee  IIIIII  wweebbppaaggee  
((hhttttpp::////ddeennrr..ssdd..ggoovv//ttiittlleeiiiiii))  ttoo  sseeee  aa  lliinnkk  ttoo  aa  lliisstt  ooff  EEHHSS’’ss  aanndd  tthhee  TTPPQQ’’ss..    
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