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B528 MAHOGANY SURFACER                                                            
170 ml 

 
Tekutý tmel pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastikového modelu před 
barvením.  
 
Před použitím nádobu důkladně protřepte. Při aplikaci začněte stříkat mimo 
stříkanou plochu, proud Surfaceru poté vete přes stříkanou plochu a stříkání 
ukončete opět mimo stříkanou plochu.  Po zaschnutí přebrušte jemným 
smirkovým papírem pod vodu hrubosti 800 – 1000. V případě potřeby celý 
postup opakujte. 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 
pro sjednocení povrchu. Takto ošetřený povrch lze rozleštit do vysokého lesku. 
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: 
 
Dimethylether    (Index: 603-019-00-8) 
4-Methylpentan-2-on   (Index: 606-004-00-4) 
n-Butyl-acetát    (Index: 607-025-00-1) 
Butanon    (Index: 606-002-00-3) 
Ethanol    (Index: 603-002-00-5) 
  
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. 
 
Klasifikace směsi podle 1999/45/ES: 
 
R 12   Extrémně hořlavý 
R 36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
 
Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008 
Standardní věty o nebezpečnosti 
H222   Extrémně hořlavý aerosol. 
H315   Dráždí kůži. 
H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
 
S 16   Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 
S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 25   Zamezte styku s očima.  
S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
S 46  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 
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 
lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte 
nepřímou masáž srdce. 
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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 směs ulpí na kůži a nelze ji 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. 
 
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. 
 
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: 
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: 
 
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH 
Louise-Dumont-Str. 31, 402 11 Düsseldorf 
Spolková republika Německo (Germany) 
IČ: 121295701 
tel.: +49211166594, +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 
 

 
         Extrémně hořlavý            Dráždívý 
 


