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ACRYSION (all types)

10 ml

Modelářské akrylové barvy. Jsou určeny k barvení plastikových modelů
nástřikem stříkací pistolí. Nejsou vhodné pro aplikaci štětcem. Před použitím
řádně rozmíchejte. Řeďte vodou nebo dle potřeby ředidlem Gunze Acrysion
Thinner. Pro čištění nástrojů a štětců používejte Acrysion Tool Cleaner.
NÁTĚR - Použití
Barvy ACRYSION jsou určeny pro nástřik stříkací pistolí.
ZNAČENÍ
V modrém poli nad názvem řady ACRYSION je v bílém rámečku číslo barvy. V
bílém poli pod názvem řady uprostřed je název barvy. Vlevo od názvu je
uvedeno, zda je barva matná (FLAT), lesklá (GLOSS), pololesklá (SEMI-GLOSS)
nebo metalíza (METALIC).
Vpravo od názvu je uvedeno užití. PRIMARY=základní barvy, AIRCRAFT=letadla, CAR=auta, TANK=tanky a bojová
technika, SHIP=lodě, WEATHERING=patinovací barvy. V případě letadel, bojové techniky a lodí je uveden i stát a
období používání barvy.
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!
Neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné!
Chraňte před teplem nad 50 st. C – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné
rukavice odolné proti rozpouštědlům. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. V případě požáru: K hašení použijte pěnový nebo
pískový hasicí přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal podle
místních předpisů.
Za normálního způsobu použití je směs stabilní.
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.
Při vdechnutí:
Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle
situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Převlékněte postiženého v případě, že je
látkou zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace volejte záchrannou službu nebo
zajistěte lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

Při styku s kůží:
Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li
v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut;
nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži
nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Poškozeného přikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte záchrannou
službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

24.8.2016

ACRYSION … příbalový leták

2z2

Při zasažení očí:
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený
kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 1030 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou
službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření. K vyšetření musí být odeslán
každý i v případě malého zasažení.
Při požití:
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i
žaludku! OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění
tepelného účinku žíraviny. Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z
vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice
nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid
uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do
plic). K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte
postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí
obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek). Nepodávejte
žádné jídlo. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Podle situace volejte
záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.
Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:
Toxikologické informační středisko (TIS): Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
tel.: 224 919 293, 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.: +49-211-16659420, +49-402-3713570
fax: +49-211-357035
mail: hattapeiris@gsieurope.de
www.mr-hobby.com
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

24.8.2016

Země původu:
Japonsko

