Mr.BASE WHITE
Položky B518, SF283
Základná biela akrylová farba pre zjednotenie povrchu plastikového modelu pred finálnou farebnou
úpravou. Nástrek modelu touto základnou farbou zaistí, že následne aplikované farby GUNZE
SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, Mr.COLOR a Mr.METAL COLOR majú presné a jasné odtiene a
jednotný povrch. Rieďte podľa potreby originálnym riedidlom Mr.COLOR THINNER. Nepoužívajte iné
riedidlá.
SKLADOVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Farby skladujte dobre uzavreté v originálnych obaloch v chlade a temnom prostredí, chráňte ich pred slnkom. Skladujte
oddelene od potravín, nápojov a liekov. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nie blízko otvoreného ohňa. Pri práci
nefajčite, nejedzte a nepite. Chráňte pred deťmi. Po práci si umyte ruky mydlom a vodou a ošetrite ich regeneračným
krémom. V prípade podozrenia vyvolajte zvracanie a potom vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia slizníc
dôkladne vyplachujte prúdom vody. V prípade zasiahnutia pokožky očistite zasiahnuté miesta a dôkladne umyte mydlom a
ošetrite regeneračným krémom.
POZOR! TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN K ODBORNÉMU POUŽITIU PRE OSOBY STARŠIE AKO 18 ROKOV! Nie je určený
osobám, ktoré sú zbavené právnej spôsobilosti!
Zneškodňovanie: prípravok a jeho obal sa zneškodňuje spaľovaním alebo na skládkach pre nebezpečný odpad. Z uvedených
dôvodov obal so zvyškami prípravku odovzdávajte v zberniach nebezpečného odpadu určenom príslušným mestom.
Zloženie: B518: dimethyl ether, propane, butane, isobutane, 4-methylpentan-2-one, 2-methylpropan-1-ol, ethyl ecetate, nbutyl acetate, 4-hydroxy-4methylpentan-2-one, SF283: acrylic resin, cellulose acetate butylate, titanium dioxide, talc, ethyl
acetate, butyl acetate, methyl ethyl ketone, 4-metylpentan-2-one, propan-2-ol, 4-hydroxy-4 metylpentan-2-one, ethanol, 2
methylpropan-1-ol, butan-2-ol, heptane, 2-ethoxyethanol, dibutyl phthalate.
R vety, S vety:
(Pre SF283 platí R2 Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia), R10 Horľavý, R11 Veľmi
horľavý, R12 Mimoriadne horľavý, R20 Škodlivý pri vdýchnutí, R36 Dráždi oči, R41 Riziko vážneho poškodenia očí, (Pre B518
platí R45 Môže spôsobiť rakovinu, R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie, R60 Môže poškodiť plodnosť), (Pre
SF283 platí R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke
životného prostredia), R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa, (Pre SF283 platí R62 Možné riziko poškodenia
plodnosti, R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc), R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie
alebo popraskanie pokožky, R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat, R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s
pokožkou a po požití, R36/37 Dráždi oči a dýchacie cesty, R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku,
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí, S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú, S9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom
mieste, S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov
zapálenia - Zákaz fajčenia, S25 Zabráňte kontaktu s očami, S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s
veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc, S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete, S33 Vykonajte predbežné
opatrenia proti statickým výbojom, S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
(ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku)), S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a
ukážte tento obal alebo označenie, S53 Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami, S60
Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad, (Pre SF283 platí S60 Tento materiál a
príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad, S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov, S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie), S7/9 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre
vetranom mieste, S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami, S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na
oči a tvár.
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