Mr. WHITE SURFACER 1000
Položky B511
Tekutý tmel a základní barva v jednom pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastikového
modelu před barvením. Dodává se pouze ve sprayi. Nanášejte ve slabé vrstvě na suchý a odmaštěný
povrch modelu.
Nastříkaná slabá vrstva Mr.White Surfaceru zvýrazní nedotmelená místa, propady, škrábance a
nerovnosti povrchu. Tato místa přebrušte jemným smirkovým papírem pod vodu a opakovaně
přestříkejte. Postup opakujte dle potřeby. Tento produkt spojuje vlastnosti výrobků Mr.Surfacer
1000 a Mr.Base White 1000. Použijte ho tam, kde potřebujete model stříkat jak stříkacím tmelem,
tak bílou základovou barvou. Povrch Mr.White Surfaceru lze leštit do vysokého lesku. Pro leštění
použijte jemné smirkové papíry nebo plátna o hrubosti 4000, a leštící filc. Lze rovněž použít leštící
pasty.
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: dimetyleter, propan, butan, iso-butan, metyliso-butylketon, etylacetát, etylglykol, isobutanol, diacetonalkohol.
R vety, S vety :
R10 Horľavý, R11 Veľmi horľavý, R12 Mimoriadne horľavý, R20 Škodlivý pri vdýchnutí, R36 Dráždi oči, R38 Dráždi pokožku,
R41 Riziko vážneho poškodenia očí, R60 Môže poškodiť plodnosť, R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa,
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, S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, S16 Uchovávajte
mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia, 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, 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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