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T 115 REPLESHING AGENT Mr. COLOR    250 ml 
 

 
 

Ředidlo určené jako oživovač vyschlých barev - pro barvy GUNZE 
SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, Mr.COLOR, WEATHERING 
COLOR A Mr.METAL COLOR 

 Používá se k oživení zaschlých barev i k ředění těchto barev a 
přípravků; lze ho použít i k čištění štětců, stříkacích pistolí a jiných 
nástrojů znečištěných barvami a přípravky GUNZE SANGYO.  

 
Přípravek nalijte v přiměřeném množství do barvy a 
promíchejte. V případě vyschlé barvy nechte působit a po 
rozpuštění barvy promíchejte. 
 
 
Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní 
prostředí: 
 
4-Methylpentan-2-on  (Index: 606-004-00-4) 
Ethyl-acetát   (Index: 607-022-00-5) 
n-Butyl-acetát   (Index: 607-025-00-1) 
 
 
 
 

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008:                                                                  
 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo 
závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  
 
Standardní věty o nebezpečnosti 
H225   Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319    Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332    Zdraví škodlivý při vdechování. 
H335    Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H336   Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
P102    Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapálení. Zákaz kouření. 
P262   Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
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. 
 
Chraňte před teplem nad 50 st. C – Zákaz kouření. Uchovávejte v chladu. Uzemněte obal a odběrové zařízení. 
Používejte elektrické nástroje a přístroje do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. 
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování prachu a par. Používejte 
pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice odolné proti rozpouštědlům. PŘI 
STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / 
osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze 
usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
V případě požáru: K hašení použijte pěnové nebo práškové hasicí přístroje. Skladujte na dobře větraném místě. 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.     
 
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. 
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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 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.   Země původu: Japonsko 
 
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, 40211 Düsseldorf 
Spolková republika Německo (Germany) 
IČ: 121295701 
tel.: +49-211-16659420 
fax: +49-211-357035 
mail: hattapeiris@gsieurope.de 
 
První příjemce:          
EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.      
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 
    

 
 


