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B 515 Mr.SURFACER 12
 

Pro tmelení spár a hrubších míst modelu aplikujte lokáln
štětcem v několika vrstvách. Neř ď
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 pot
Gunze Mr.COLOR THINNER. Doporuč
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 p
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 rovn
leštící pasty.  
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Mr.SURFACER 1200        170 ml 
 
Tekutý tmel pro jemné tmelení a sjednocení povrchu 
plastikového modelu před barvením. 
 
Produktová řada se dodává se bu
stříkání stříkací pistolí, nebo v aerosolu
slabé vrstvě stříkací pistolí nebo sprayem na suchý a 
odmaštěný povrch modelu. 
podle hrubosti zrna: 
 
Mr. Surfacer  500  hrubší zrno
Mr. Surfacer 1000 jemně
Mr. Surfacer 1200 nejjemn
 
Používejte Mr. Surfacer 500 pro základní tmelení a 
Mr. Surfacer 1000 pro jemné tmelení a finální 
sjednocení povrchu. Nejjemně
povrch nabízí Mr.Surfacer 1200, dodávaný také
aerosolu.  
 

Pro tmelení spár a hrubších míst modelu aplikujte lokálně 
kolika vrstvách. Neřeďte. Po zaschnutí 

ebrušte jemným smirkovým papírem pod vodu hrubosti 
řeby celý postup opakujte. Pro 
říkací pistolí nebo aerosolem. 

ř ďte dle potřeby ředidlem 
Gunze Mr.COLOR THINNER. Doporučené ředění je 1,5:1 

edidlo:tmelu). Nepoužívejte jiná 
íkaný povrch je polomatný, hladký, 

íkaná slabá vrstva Mr.Surfaceru zvýrazní 
pady, škrábance a nerovnosti 

ebrušte jemným smirkovým papírem 
ř říkejte. Postup opakujte dle 
řikem barvou přestříkejte celý 

model slabou vrstvou Mr.Surfaceru 1000 pro sjednocení 
ený povrch lze rozleštit do vysokého 

ři aplikaci barev Mr.Metal 
ní použijte jemné smirkové papíry nebo 

plátna o hrubosti 4000, a leštící filc. Lze rovněž použít 

 
POZOR! TENTO VÝROBEK JE UR
K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ  18
LET! Není ur čen osobám zcela nebo z
způsobilosti k právním úkon ům! 
 
 
Obsahuje látky, pro které existují expozi
pracovní prost ředí: 
 
n-Butyl-acetát  (Index: 607
1-Methoxypropan  (Index: 603
Ethanol   (Index: 603
Butan-1-ol  (Index: 603
 
Nádobka je pod tlakem : nevystavujte slune
teplotám nad 50 st. C. Ani vyprázdn
neprorážejte a nevhazujte do ohn
otevřeného ohně nebo na žhavé př
mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kou
mimo dosah dětí. 10 % hmotnosti náplně
 

                                         

Tekutý tmel pro jemné tmelení a sjednocení povrchu 
řed barvením.  

odává se buď v lahvičce pro 
v aerosolu. Nanášejte ve 

íkací pistolí nebo sprayem na suchý a 
ný povrch modelu. Výrobky jsou značeny 

hrubší zrno 
jemnější zrno 
nejjemnější zrno 

cer 500 pro základní tmelení a 
Surfacer 1000 pro jemné tmelení a finální 

sjednocení povrchu. Nejjemnější zrno a nejhladší 
Mr.Surfacer 1200, dodávaný také v 

VÝROBEK JE URČEN POUZE 
ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ  18 -ti 

en osobám zcela nebo z části zbavených 

Obsahuje látky, pro které existují expozi ční limity pro 

(Index: 607-025-00-1) 
(Index: 603-064-00-3) 
(Index: 603-002-00-5) 
(Index: 603-004-00-6) 

: nevystavujte slunečnímu záření a 
teplotám nad 50 st. C. Ani vyprázdněnou nádobku 
neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do 

 nebo na žhavé předměty. Uchovávejte 
Zákaz kouření. Uchovávejte 

tí. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých. 
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Klasifikace sm ěsi dle Na řízení (ES) 1272/2008:  
Extrémn ě hořlavý aerosol. Dráždí k ůži. Způsobuje vážné poškození o čí. Zdraví škodlivý p ři požití a 
vdechování. M ůže způsobit ospalost nebo závrat ě a podrážd ění dýchacích cest.  
 
Pokyny pro bezpe čné zacházení:  
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.  
 
Popis první pomoci : 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto 
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 k ůží: 
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a 
mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení o čí: 
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 hasicí 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.  
 
Zneškod ňování:  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: 
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 
919 293 nebo 224 915 402. 
 
Dovozce do EU :      První p říjemce : 
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH    EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. 
Louise-Dumont-Str. 31, 402 11 Düsseldorf    Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika 
Spolková republika Německo (Germany)    IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325 
IČ: 121295701       mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz 
tel.: 4921116659420     tel: +420 777 055 500, 723 868 928 
fax: 49211357035 
mail: hattapeiris@gsieurope.de 
www.mr-hobby.com     Země původu: Japonsko  
 
 

 
 
 


