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MP 242 - Mr. METAL PRIMER 40 ml

Základní vrstva pro aplikaci modelářských akrylových barev Mr.METAL
COLOR.. Přípravek je určený k nástřiku stříkací pistolí nebo sprayem.
Neaplikujte štětcem! Před použitím řádně rozmíchejte. Řeďte dle potřeby
ředidlem Gunze Sangyo Mr.COLOR THINNER.

Tento přípravek vytvoří vrstvu, která zajistí spojení barvy s povrchem
plastikového modelu. Bez aplikace přípravku Mr.METAL PRIMER se barva
z povrchu modelu odlupuje.

Přípravek nemá žádný negativní vliv na aplikaci jiných barev.

Produkt je dodáván v balení:

- MP 242 o obsahu 40 ml
- B 504 o obsahu 100 ml  (aerosol)

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!

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích
cest. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní
organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

4-Methylpentan-2-on (Index: 606-004-00-4)
Methylcyklohexan (Index: 601-018-00-7)

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Doplňující informace
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Popis první pomoci:
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto
Bezpečnostního listu. Při bezvědomí 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 stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte
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lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte
nepřímou masáž srdce.

Při vdechnutí:
Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.
Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

Při styku s kůží:
Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k
poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li
podráždění kůže. Poznámka: V případě, že produkt ulpí na kůži a nelze ho odstranit vodou s mycími prostředky
nebo jedlým olejem, nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.

Při zasažení očí:
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní
čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné
ošetření. Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, nepoužívejte k
odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.

Při požití:
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do
dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození
sliznice hltanu). Pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety). U osoby bez
příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření,
sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo směsi.
U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.

V případě požáru:
K hašení použijte pěnový nebo práškový hasicí přístroj.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. Skladujte uzamčené, odděleně od
potravin, nápojů a léků.

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.

Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Dovozce do EU:
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH
Louise-Dumont_Str. 31, 402 10 Düsseldorf
Spolková republika Německo (Germany)
IČ: 121295701
tel.: +4921116659420, +494023713570
fax: +49211357035
mail: hattapeiris@gsieurope.de
www.mr-hobby.com

První příjemce: Země původu:
EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. Japonsko
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325
tel: +420 777 055 500, +420 723 868 928
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz

Signální slovo: Nebezpečí


