Mr. COLOR THINNER
Položky T101,T102,T103,T104

Riedidlo pre farby GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, Mr.COLOR, WEATHERING COLOR a
Mr.METAL COLOR a prípravkov Mr.SURFACER, Mr.RESIN PRIMER SURFACER a Mr.BASE WHITE.
Používa sa k riedeniu týchto farieb a prípravkov; je ho možné použiť aj k čisteniu štetcov, striekacích
pištolí a iných nástrojov znečistených farbami a prípravkami GUNZE SANGYO. Riedidlo môžeme
taktiež použiť k odstráneniu starých alebo zle prevedených nástrikov a náterov realizovaných
farbami a prípravkami Gunze.
Pozor! Každý nástrek novej vrstvy farby alebo tmelu oživí vrstvu predchádzajúcu!

SKLADOVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Riedidlo skladujte dobre uzatvorené v originálnom obale v chlade, chráňte ich pred slnkom. Skladujte oddelene od
potravín, nápojov a liekov. POZOR HORLAVINA! 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 požitia vyvolajte zvracanie a potom vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia slizníc, dôkladne
vyplachujte prúdom vody. V prípade zasiahnutia pokožky zasiahnuté miesta očistite, dôkladne umyte vodou a mydlom a
ošetrite regeneračným krémom.
POZOR! TENTO VÝROBOK NIE JE URČENÝ PRE DETI DO 14 ROKOV! Je určený LEN K ODBORNÉMU POUŽITIU!
Zneškodňovanie: prípravok a jeho obal sa zneškodňuje spaľovaním alebo na skládkach pre nebezpečný odpad. Z uvedených
dôvodov obal so zbytkami prípravku odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu určeného príslušnou obcou.
Zloženie: propan-2-ol, 2 methylpropan-1-ol, 4-metylpentan-2-one, 2-butox/etanol.

R vety, S vety:
R10 Horľavý, 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, 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, S46 V prípade požitia, 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, S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice, S37/39 Noste vhodné rukavice a
ochranné prostriedky na oči a tvár.
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