Mr. MASKING SOL M131
Mr. MASKING SOL NEO M132
Položky M131, M132
Slúží k vymaskovaniu čírych dielov pri striekaní modelu farbou. Aplikuje sa
ako hustá tekutina štetcom vo viečku. Po zaschnutí vytvorí gumovú vrstvu,
prilnajúcu k povrchu modelu. Prípravok naneste v dostatočnej vrstve na
maskované miesto a nechajte zaschnúť. Po nástreku farby odstráňťe vrstvu
pinzetou. Aplikujte v silnejšej vrstve, slabá vrstva sa horšie odstráňuje (to
platí obzvlášť pri aplikácii na už nafarbené diely).

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:
M131: acrylový rezin, pigment paste, sillica, metanol, voda
M132: acrylový rezin, pigment paste, sillica, voda

R vety, S vety:
R11 Veľmi horľavý, R23/24/25 Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití, R39/23/24/25 Jedovatý,
nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití,
S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú, S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia, S45 V prípade
nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo
prípravku)), S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí, S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice
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