AQUEOS HOBBY COLOR
Položky H...
Modelárske s vodou rozpustné akrilové farby. Sú určené k farbeniu plastikových modelov
striekaním so striekacou pištolou. Pred použitím riadne premiešajte. Rozrieďte podľa potreby
vodou alebo riedidlom GUNZE SANGYO Mr.COLOR THINNER alebo Mr.COLOR LEVELING THINNER.
Riedenie vodou doporučujeme iba v prípade nástreku na savé povrchy. V prípade aplikácie na
nesavé povrchy rieďte riedidlom Mr.COLOR THINNER. Riedenie riedidlom Mr.Color Thinner tiež zabraňuje upchávaniu
trysky striekacej pištole v priebehu práce. Pre lepší vzhľad modelu a pre jasnejšie a kvalitnejšie odtiene finálnych farieb je
vhodné pred vlastným nástrekom farbami Aqueous Hobby Color povrch modelu farebne zjednotiť nástrekom základnou
farbou Mr.BASE WHITE 1000 alebo striekacím tmelom Mr.SURFACER 1000.
Farby sú dodávané ako matné, polo lesklé alebo lesklé. V prípade potreby je možné zmatnieť lesklú alebo polo lesklú farbu
pridaním matnej báze H40 FLAT BASE.
DOLEŽITÉ UPOZORNENIE
Farbu je treba pred použitím dôkladne rozmiešať. Pokiaľ nie je farba dobre rozmiešaná, veľmi zle schne. Problémom so
schnutím farby predídete, pokiaľ farbu miešate aj počas práce, predovšetkým pred každým doplnením do pištole. Rovnako
aplikácia farby na povrch nastriekaný Mr.Surfacerom pomáha dobrému schnutiu farby, pretože farba na takom povrchu
lepšie kryje. Rovnako nie je vhodné farbu extrémne riediť. Rieďte tak, aby farba po nástreku nerobila hrubý, krupicovitý
povrch, ale aby pritom kryla.
NÁTER ŠTETCOM
Farby Aqueous HobbY Color sú určené pre striekanie striekacou pištoľou. Pokiaľ ich chcete natierať štetcom, pridajte do
farby cca 25% objemových percent prípravku Mr.Retarder Mild.
ZNAČENIE
V modrom poli vľavo je číslo farby H + číslo. V žltom poli uprostred je názov farby. Vľavo od názvu je uvedené, či je farba
matná (FLAT), lesklá (GLOSS), polo lesklá (SEMI-GLOSS) alebo metalíza (METALIC). Vpravo od názvu je uvedené užitie.
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 vnútri tejto rady:
H 20 a H 30: bezfarebné laky, matný a lesklý. Lesklý pre nastriekanie modelu pred aplikáciou obtlačkov, matný pre
prestriekanie a zmatnenie povrchu po aplikácii obtlačkov.
H 40: Flat base. Pridáva sa do lesklých farieb a lakov pre ich zmatnenie.
H 91 - H 94: transparentné farby pre pozičné svetlá. Pri ich použití na farebnom plaste doporučujeme podfarbiť ich
striebornou farbou. Na malé plochy je možné aplikovať ich štetcom.
H 95 - H 96: transparentné farby pre striekanie kabín a pásu proti oslneniu na kabínach.
H 97 - H 100: fluorescenčné farby.
H 341 - H 346: patinovacie farby. Tieto farby je možné aplikovať štetcom. Pozor, patinovacie farby môžu narušiť farebný
podklad, na ktorý sú aplikované.
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 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 zvyškami prípravku odovzdávajte v zberniach nebezpečného odpadu určenom príslušným mestom.
Zloženie: Akrylový rezin, Cellulose acetat butylat, Etanol, Propan-2-ol, 2 metylpropan-1-ol, 2-metoxy-1-metyl acetat,2butox/etanol,voda
R vety, S vety:
R10 Horľavý, R11 Veľmi horľavý, R36 Dráždi oči, R41 Riziko vážneho poškodenia očí, 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, R36/38
Dráždi oči a pokožku, R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku,
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí, S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú, 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,
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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