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B 506 Mr.SURFACER 500          100 ml 
 

Tekutý tmel pro jemné tmelení a sjednocení povrchu 
plastikového modelu před barvením.  
 
Produktová řada se dodává se buď v lahvičce pro stříkání 
stříkací pistolí nebo v aerosolu. Nanášejte ve slabé vrstvě 
stříkací pistolí nebo sprayem na suchý a odmaštěný povrch 
modelu. Výrobky jsou značeny podle hrubosti zrna: 
 
Mr. Surfacer  500  hrubší zrno 
Mr. Surfacer 1000 jemnější zrno 
Mr. Surfacer 1200 nejjemnější zrno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Používejte Mr. Surfacer 500 pro základní tmelení a Mr. 
Surfacer 1000 pro jemné tmelení a finální sjednocení 
povrchu. Nejjemnější zrno a nejhladší povrch nabízí 
Mr.Surfacer 1200, dodávaný také v aerosolu.  
 
Pro tmelení spár a hrubších míst modelu aplikujte lokálně 
štětcem v několika vrstvách. Neřeďte. Po zaschnutí 
přebrušte jemným smirkovým papírem pod vodu hrubosti 
800 – 1000. V případě potřeby celý postup opakujte. Pro 
jemné tmelení stříkejte stříkací pistolí nebo aerosolem. 
V případě použití stříkací pistole řeďte dle potřeby ředidlem Gunze Mr.COLOR THINNER. Doporučené ředění je 
1,5:1 až 2,5:1 (objemově, ředidlo:tmelu). Nepoužívejte jiná ředidla. Správně nastříkaný povrch je polomatný, 
hladký, světle šedý.  

 
Nastříkaná slabá vrstva Mr.Surfaceru zvýrazní 
nedotmelená místa, propady, škrábance a nerovnosti 
povrchu. Tato místa přebrušte jemným smirkovým 
papírem pod vodu a opakovaně přestříkejte. Postup 
opakujte dle potřeby. Před finálním nástřikem barvou 
přestříkejte celý model slabou vrstvou Mr.Surfaceru 
1000 pro sjednocení povrchu. Takto ošetřený povrch 
lze rozleštit do vysokého lesku, což je důležité 
především při aplikaci barev Mr.Metal Color. Pro 
leštění použijte jemné smirkové papíry nebo plátna o 
hrubosti 4000, a leštící filc. Lze rovněž použít leštící 
pasty.  
 
 
 
 
 

 
POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 
18-ti LET! Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům! 
 
Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí: 
 
2-Butoxyethan-1-ol  (Index: 603-014-00-0) 
Dibutyl-ftalát   (Index: 607-318-00-4) 
Xylen    (Index: 601-022-00-9d) 
Ethylbenzen   (Index: 601-023-00-4) 
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Klasifikace směsi podle 1999//45/ES: 
 
Extrémně hořlavý. Dráždí oči. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku 
s očima.  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
 
Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008: 
 
Extrémně hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem nad 50 st. C – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně 
uzavřený. Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické přístroje a nástroje do výbušného prostředí.   
Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elekřiny. Po 
manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice odolné proti 
rozpouštědlům. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 
Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li 
podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. V případě požáru: K hašení použijte pěnový nebo pískový 
hasící přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal podle místních 
předpisů.  
 
Další možná nebezpečnost: 
Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Podezření na 
poškození reprodukční schopnosti. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit 
poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při 
požití. Vysoce toxický pro vodní organismy.  
 
Popis první pomoci: 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohnoto 
letáku, etikety přípravku nebo bezpečnostního listu k přípravku. Při vědomí umístěte postiženého do stabilizované 
polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení. 
Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. 
 
Při vdechnutí: 
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte ho prochladnout. Přetrvává-li 
dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při styku s kůží: 
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a 
mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
 
Při zasažení očí: 
Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10-15 minut čistou pokud možno vlažnou 
tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při požití: 
Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy 
nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu, popř. tento 
leták. 
 
V případě požáru: 
K hašení použijte pěnový nebo práškový hasící přístroj. 
 
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. Skladujte uzamčené, odděleně od 
potravin, nápojů a léků.  
 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 st. C. Ani vyprázdněnou nádobku 
neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo 
dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých.  
 
Zneškodňování: přípravek a jeho obal se zneškodňuje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. 
Z uvedených důvodů obal se zbytky přípravku odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu určené příslušnou 
obcí. 
 
Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní. 
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Dovozce do EU: 
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH 
Friedrich-Ebert-Str. 54, 402 10 Düsseldorf 
Spolková republika Německo (Germany) 
IČ: 121295701 
tel.: +49211166594, +494023713570 
fax: +49211357035 
mail: h.tenberg@gsieurope.de 
 
První příjemce:         Země původu: 
EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.     Japonsko 
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika 
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325 
tel: +420 476 118 668, fax: +420 476 118 171 
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz 
 
 

 
 
    Extrémně hořlavý     Nebezpečí 
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