Mr.COLOR
Položky C..., CS...
Modelárske akrilové farby. Sú určené k farbeniu plastikových modelov striekaním so striekacou
pištoľou. Nie sú vhodné pre aplikáciu štetcom. Pred použitím riadne premiešajte. Rozrieďte
podľa potreby riedidlom Gunze Mr.COLOR THINNER alebo Mr.COLOR LEVELING THINNER
Doporučené riedenie je podľa hustoty farby 1:1 až 2:1.
Pre lepší vzhľad modelu, jasnejšie a kvalitnejšie odtiene finálnych farieb je vhodné pred vlastným nástrekom farbami
Mr.COLOR povrch modelu farebne zjednotiť nástrekom základnou farbou Mr.BASE WHITE 1000 alebo striekacím tmelom
Mr.SURFACER. Farby sú dodávané ako matné, polomatné, alebo lesklé. V prípade potreby je možné zmatnieť lesklú alebo
pololesklú farbu pridaním matnej báze 30 FLAT BASE. ZNAČENIE v modrom poli nad názvom rady Mr.COLOR je v bielom
rámčeku číslo farby. V bielom poli pod názvom rady uprostred je názov farby. Vľavo od názvu je uvedené, či je farba matná
(FLAT), lesklá (GLOSS), pololesklá (SEMI-GLOSS) alebo metalíza (METALIC). Vpravo od názvu je uvedené užívanie.
PRIMARY=základné farby, AIRCRAFT=lietadlá, CAR=autá, TANK=tanky a bojová technika, SHIP=lode,
WEATHERING=patinovacie farby. V prípade lietadiel, bojovej techniky a lodí je uvedený aj štát a obdobie používania farby.
Ďalej je treba upozorniť na určité bloky vo vnútri tejto rady:
46: bezfarebný lesklý lak pre nastriekanie modelu pred aplikáciou obtlačkov a zjednotenie lesku jednotlivých aplikovaných
farieb.
30: FLAT BASE - Pridáva sa do lesklých farieb pre ich zmatnenie. Matný nebo polomatný krycí bezfarebný lak získate
premiešaním FLAT BASE do lesklého laku č.46. Stupeň zmatnenia regulujete množstvom pridaného FLAT BASE do lesklého
laku alebo farby.
METALÍZY: pre imitáciu kovového povrchu. Nerozlešťujú sa, dávajú verný kovový efekt.
47 - 50: transparentné farby pre pozičné svetlá. Pri ich použití doporučujeme podfarbiť ich striebornou farbou.
201 - 207: fluorescenčné farby.
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 úplne alebo čiastočne 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: akrylický rezín, cellulose acetat butylat, titanium dioxid, toluen, etyl acetat, n-butyl acetat, butanon, 4metylpentan-2-one, etanol, 2 methylpropan-1-ol, butan-2-ol, heptan, 2-ethoxyetanol, dibutyl phthalat
R vety, S vety:
R2 Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia, R10 Horľavý, R11 Veľmi horľavý, R20 Škodlivý
pri vdýchnutí, R36 Dráždi oči, R37 Dráždi dýchacie cesty, R38 Dráždi pokožku, R41 Riziko vážneho poškodenia očí, R50 Veľmi
jedovatý pre vodné organizmy, R60 Môže poškodiť plodnosť, R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa, R62
Možné riziko poškodenia plodnosti, 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, R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť
dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia,
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, 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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