
Položky MC 211-219                                                   

 

MC 211 Mr. METAL COLOR  CHROME SILVER  
               10 ml 
 

Modelářské  akrylové  barvy. Jsou určeny k barvení plastikových modelů 
nástřikem stříkací pistolí. Jsou dodávány v devíti kovových odstínech. 
Nejsou vhodné pro aplikaci štětcem. P řed použitím řádně rozmíchejte. 
Řeďte dle potřeby ředidlem Gunze Mr.COLOR THINNER. Doporučené 
ředění je podle hustoty barvy 1:1 až 2:1. 
Pro lepší vzhled modelu, jasnější a kvalitnější odstíny finálních barev je 
vhodné p řed vlastním nástřikem barvami  Mr.METAL COLOR  nejprve 
povrch modelu barevně sjednotit nástřikem základní barvou Mr. BASE 
WHITE 1000 nebo stříkacím tmelem Mr. Surfacer 1000 nebo 1200. 
Povrch epoxidového nebo polyuretanového modelu nastříkejte p řed 
aplikací barev přípravkem Mr. RESIN PRIMER SURFACER. 
POZOR! Před aplikací barev Mr.METAL COLOR doporučujeme povrch 
modelu nastříkat p řípravkem Mr. METAL PRIMER. Tento p řípravek 
vytvoří vrstvu, která zajistí lepší  spojení barvy s povrchem plastikového 
modelu. Bez aplikace přípravku Mr.METAL PRIMER se barva z povrchu 
modelu odlupuje. 
Pro dosažení vysoce realistického kovového vzhledu doporučujeme 
povrch zaschlé barvy na modelu rozleštit jemným flanelovým hadříkem. 
Na takto ošetřený povrch p římo aplikujte obtisky. Pro aplikaci obtisků 

použijte přípravek MR.MARK SOFTER. 
POZOR! Povrch vytvořený barvami Mr.METAL COLOR nikdy dále nestříkejte bezbarvým lakem! Jiná barva, 
aplikovaná p řes vrstvu barvy Mr.METAL COLOR, na této vrstvě nedrží a loupe se. Pokud potřebujete model 
barvit kombinací normálních barevných odstínů a kovových odstínů, aplikujte kovové odstíny Mr.METAL COLOR 
jako poslední.  
 
ZNAČENÍ 
 
V malém černém oválném poli vlevo nad názvem řady Mr.METAL COLOR je číslo barvy. Ve žlutém proužku pod  
názvem řady je název barvy.  
 
Odstíny a značení barev: 
 
MC 211   CHROME SILVER 
MC 212  IRON  
MC 213   STAINLESS 
MC 214   DARK IRON 
MC 215   COPPER 
MC 216   BRONZE 
MC 217   GOLD 
MC 218   ALUMINIUM 
MC 219   BRASS 
 
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: 
 
Propan-2-ol    (Index: 603-117-00-0) 
2-Methylpropan-1-ol  (Index: 603-108-001) 
Hliník práškový (stabilizovaný) (Index: 013-002-00-1) 

 

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.H225

Dráždí kůži.H315

Způsobuje vážné poškození očí.H318

Může způsobit podráždění dýchacích cest.H335

Může způsobit ospalost nebo závratě.H336
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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 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 hasící přístroj.  
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. 
 
Dovozce do EU: 
 
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH 
Louise-Dumont-Str. 31, 402 11 Düsseldorf 
Spolková republika Německo (Germany) 
IČ: 121295701 
tel.: +49-211-166594-0, +49-402-3713570 
fax: +49-211-357035 
mail: hattapeiris@gsieurope.de 
www.mr-hobby.com 
 
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, 
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 
 
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 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P101

Uchovávejte mimo dosah dětí.P102

Používejte ochranné rukavice.P280
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.P403+P233

Nebezpečí

Signální slovo


