Mr.MARK SOFTER, Mr.MARK SETTER
Položky MS231, MS232
Prípravok pre uľahčenie aplikácie nálepiek na povrch plastikového modelu.
Zaistí dokonalé prisatie aplikovanej nálepky k povrchu modelu. Mr.MARK
SETTER pracuje rovnako ako Mr.MARK SOFTER, ale je účinnejší.
APLIKÁCIA: Nálepku nanášajte vždy na hladký a lesklý povrch. Pred aplikáciou nálepky doporučujeme celý model prestiekať
lesklým lakom Mr.SUPER CLEAR (GLOSS), pokiaľ nebol model nastriekaný lesklými alebo pololesklými farbami. Na miesto,
na ktoré sa má umiestniť nálepka, naneste súvislú vrstvu Mr.MARK SETTERu. Do tejto „mláky“ stiahnite nálepku z nosného
papiera. Pred aplikáciou neostrihávajte krycí lak nálepky, krycí lak by mal presahovať farebné pole. Opatrne, nejlepšie
plochým štetcom, vytlačte všetku tekutinu spod nálepky a umiestnite zároveň nálepku do presnej pozície. Pod nálepkou
nesmú zostať vzduchové bublinky! V prípade potreby nálepku v mieste bubliniek prepichnite ihlou. Potom naneste vrstvu
Mr.MARK SETTERu na povrch usadenej nálepky zhora. Nechajte zaschnúť. Po zaschnutí nálepka kopíruje všetky nerovnosti
povrchu modelu a ideálne splýva s vrstvou farby. Po aplikácii a zaschnutí nálepiek povrch zafixujte nástrekom krycieho laku
Mr.SUPER CLEAR alebo Mr.TOP COAT. Môžete použiť aj na už zaschnuté aplikované nálepky, pokiaľ nie su prestriekané
krycím lakom. Správny nástrek krycím lakom eliminuje prípadné schody medzi povrchom modelu a nálepkou.
POZOR! Ihneď po kontakte nálepky s Mr.MARK SETTERom, nálepka výrazne zmäkne. Pracujte velmi opatrne, aby ste
nálepku nepoškodili. Behom pôsobenia Mr.MARK SETTERu na nálepku, mení nálepka svoju štruktúru, v niektorých chvíľach
sa môže výrazne zošuveriť a vypadať znehodnotená. Zachovajte chladnú hlavu, nálepka sa v ďaľšom priebehu procesu
vyrovná a vyhladí. V prípade nedokonalého vyhladenia postup opakujte.
DOPORUČENÉ PRE NÁLEPKY ZNAČIEK: HASEGAWA, TAMIYA, FUJIMI, DRAGON, MONOGRAM, AEROMASTER,PROPAGTEAM,
TALY-HO, optimálne pre nálepky opatrené lesklým krycím lakom.
SKLADOVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prípravky 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 JE URČENÝ PRE OSOBY STARŠIE 18 ROKOV! Je určený LEN K ODBORNÉMU POUŽITIU! NIE JE
URČENÝ OSOBÁM ÚPLNE, ALEBO ČIASTOČNE ZBAVENÝCH SPOSOBILOSTI K PRÁVNYM ÚKONOM!
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: 2-etoxyetanol
R vety, S vety:
R10 Horľavý, R60 Môže poškodiť plodnosť, R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa, R20/21/22 Škodlivý pri
vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití, 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
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