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Mr. Color Spray                                40 ml 
 
S-001 / S-002 / S-005 / S-006 / S-011 / S-012 / S-013 / S-014 / S-015 / S-016 / S-031 / S-032 / S-033 / 
S-034 / S-035 / S-038 / S-039 / S-042 / S-043 / S-044 / S-058 / S-062 / S-067 / S-070 /  S-097 / S-109 
/ S-111 / S-112 / S-115 / S-129 / S-151                                                               
 
Akrylátová barva určená pro stavitele plastikových modelů k povrchové úpravě modelu.  
 
Produktová řada se dodává jako: 
 
Registrační číslo Název 1 Název 3 

S001 White - Bílá   

S002 Black - Černá   

S005 Blue - Modrá   

S006 Green - Zelená   

S011 Light Gull Gray - Racčí šedá USA 

S012 Olive Drab - Olivová USA 2.sv.v. 

S013 Neutral Gray - Neutrální šedá USA 2.sv.v. 

S014 Navy Blue - Námořní modrá USA 2.sv.v. 

S015 IJN Green - IJN Zelená Japonsko 2.sv.v. 

S016 IJA Green - IJA Zelená Japonsko 2.sv.v. 

S031 Dark Gray - Tmavě šedá USA 2.sv.v. 

S032 Dark Gray - Tmavě šedá Japonsko 2.sv.v. 

S033 Flat Black - Matná černá   

S034 Sky Blue - Nebeská modrá   

S035 IJN Gray - IJN šedá Japonsko 2. sv.v. 

S038 Olive Drab - Olivová USA 

S039 Dark Yellow (Sandy Yellow) - Pískově žlutá Německo 2.sv.v. 

S042 Mahogany - Mahagonová   

S043 Wood Brown - Barva dřeva   

S044 Tan - Tělová   

S058 Orange Yellow - Oranžově žlutá Japonsko 2. sv.v. 

S062 Flat White - Matná bílá   

S067 Purple - Purpurová   

S070 Dark Green - Tmavě zelená Německo 2.sv.v. 

S097 Light Gray - Světle šedá   

S109 Character Yellow - Žlutá figury   

S111 Character Flesh (1) - Tělová figury   

S112 Character Flesh (2) - Tělová figury   

S115 RLM65 Light Blue - RLM65 Světle modrá Německo 2.sv.v. 

S129 Dark Green (Nakajima)- Tmavě zelená (Nakajima) Japonsko 2.sv.v. 

S151 White Pearl - Perleťová bílá  

 
 
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! 
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Pokyny k použití: 
  
Sejměte víčko, sprey důkladně protřepejte (protřepat, nemíchat!), stisknutím korunky stříkejte barvu na 
barvenou plochu. Pozor, sprey stříká barvu prudce pod vysokým tlakem, stříkejte z dostatečné 
vzdálenosti. Nástřik začněte mimo barvenou plochu a mimo barvenou plochu také nástřik ukončete, 
vyhnete se tím vytvoření louže barvy na povrchu při začátku nástřiku, a nežádoucím kapičkám barvy 
při jeho ukončení. Pozor, barva je rozpustná ředidly Mr.Thinner i po zaschnutí. 
 
Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí: 
 
4-Methylpentan-2-on    (Index: 606-004-00-4) 
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on  (Index: 603-016-00-1) 
Ethanol     (Index: 603-002-00-5) 
 
Hustota:     0,65-0,85 g/cm3 při 200C 
 
Standardní věty o nebezpečnosti:  
 
R 12   Extrémně hořlavý 
R 20/22  Zdraví škodlivý při vdechování a při požití 
R 36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R 41   Nebezpečí vážného poškození očí 
R 66   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
R 67   Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
 
S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima 
S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 29   Nevylévejte do kanalizace 
S 37/39  Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 
S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
S 7/9   Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě 
 
První pomoc: 
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 
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 
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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. 
 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°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. 
 
Vhodná hasiva: 
Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha. Směs je extrémně 
hořlavá. Uzavřené nádoby se směsí v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo 
nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. 
 
Opatření pro bezpečné zacházení: 
Směs používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. 
Nekuřte. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v těsně uzavřených obalech na 
chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. 
 
Pokyny pro odstraňování: 
Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v 
platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. OBAL ODEVZDEJTE VE 
SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU URČENÉHO OBCÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
F+ extrémně hořlavý 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xi dráždivý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balení: 40 ml 
Dovozce: 
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH 
Louise-Dumont-Str. 31, 40211 Düsseldorf 
Spolková republika Německo 
tel: +49-211-166594-0  
Země původu: Japonsko 
Distributor: 
EDUARD-MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. 
Mírová 170, 435 21 Obrnice 
tel: +420 777 050 500 
www.eduard.com  
Telefon pro naléhavé situace v CR: 
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické 
informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 
Praha 2 
tel: +420 224 919 293 nebo + 420 224 915 402  

Hořlavina I. třídy 
Pouze pro profesionální užití 
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