
B 505 Mr. Surfacer 1000

UN 1950

100 ml
Tekutý tmel pro jemné tmelení a sjednocení povrchu 
plastikového modelu před barvením.
Obsahuje: Butan-1-ol, 4-Methylpentan-2-on,
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se
může roztrhnout. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje
vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit
podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
Hustota: 0,85 g/cm3, 
Návod k použití: Základová barva pro aplikaci modelářských 
akrylových barev Mr. Metal Color.
Výhradní zástupce: EDUARD - MODEL ACCESSORIES, 
spol. s r.o., Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika,
telefon: +420 777 055 500
Výrobce: GSI Creos Corporation, 3-1, 
Kudanminami 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, 
Japonsko, telefon: +81-03-5211-1805 (Japonsko)
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Přípravek není vhodný pro osoby mladší 18 let.
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jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
Hustota: 0,85 g/cm3, 
Návod k použití: Základová barva pro aplikaci modelářských 
akrylových barev Mr. Metal Color.
Výhradní zástupce: EDUARD - MODEL ACCESSORIES, 
spol. s r.o., Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika,
telefon: +420 777 055 500
Výrobce: GSI Creos Corporation, 3-1, 
Kudanminami 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, 
Japonsko, telefon: +81-03-5211-1805 (Japonsko)
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