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Mr. COLOR THINNER 
 

Ř

Mr.COLOR, WEATHERING COLOR A Mr.METAL COLOR a p
Mr.SURFACER, Mr.RESIN PRIMER SURFACER A Mr.BASE WHITE.  
Používá se k
stř
SANGYO. 
 
Ř

nást
Pozor! Každý nást
 
Produktová 
 

 

 
Obsahuje látky, pro které existují e
 
Propan-2-ol   (Index: 603
2-Methylpropan-1-ol  (Index: 603
4-Methylpentan-2-on  (Index: 606
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on (Index: 603
 
Klasifikace sm ěsi dle Na řízení (ES) 1272
 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý p
vážné poškození očí. Zdraví škodlivý př
ospalost nebo závratě.  
 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah d
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevř
rukavice. PŘI POŽITÍ: PŘI ZASAŽENÍ O
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra
pomoc/ošetření. Skladujte na dobře vě
může způsobit vysušení nebo popraskání k
 
V případě požáru : 
K hašení použijte pěnový nebo práškový 
 
Skladujte  na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu p
potravin, nápojů a léků.  
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Mr. COLOR THINNER  
Ředidlo pro barvy GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, 
Mr.COLOR, WEATHERING COLOR A Mr.METAL COLOR a p
Mr.SURFACER, Mr.RESIN PRIMER SURFACER A Mr.BASE WHITE.  
Používá se k ředění těchto barev a přípravků; lze ho použít i k
stříkacích pistolí a jiných nástrojů znečištěných barvami a p
SANGYO.  
 
Ředidlo lze rovněž použít k odstranění starých nebo špatn
nástřiků a nátěrů provedených barvami a přípravky Gunze. 
Pozor! Každý nástřik nové vrstvy barvy nebo tmelu oživí vrstvu p
 
Produktová řada Mr. Color Thinner se dodává v tomto objemu:
 

- T 101 o objemu   50 ml  
- T 102 o objemu 110 ml 
- T 103 o objemu 250 ml 
- T 104 o objemu 400 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsahuje látky, pro které existují e xpozi ční limity pro pracovní prost ředí:  

(Index: 603-117-00-0) 
(Index: 603-108-00-1) 
(Index: 606-004-00-4) 
(Index: 603-016-00-1) 

ízení (ES) 1272/2008:  

lavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí k
í. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. M

ějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah d
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné

ENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjm
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě

ře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
sobit vysušení nebo popraskání kůže. 

nový nebo práškový hasicí přístroj. 

traném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. Skladujte uzam

edidlo pro barvy GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR, 
Mr.COLOR, WEATHERING COLOR A Mr.METAL COLOR a přípravků 
Mr.SURFACER, Mr.RESIN PRIMER SURFACER A Mr.BASE WHITE.  

; lze ho použít i k čištění štětců, 
ných barvami a přípravky GUNZE 

ní starých nebo špatně provedených 
ípravky Gunze.  

y barvy nebo tmelu oživí vrstvu předchozí!  

tomto objemu: 

ůží. Dráždí kůži. Způsobuje 
ní dýchacích cest. Může způsobit 

jte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před 
ření. Používejte ochranné 

 vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
ujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou 

řený. Opakovaná expozice 

Skladujte uzamčené, odděleně od 
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Zneškod ňování:  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 
 
Dovozce do EU:  
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH 
Louise-Dumonr-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 
 
První p říjemce :        
EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.   Signální slovo: NEBEZPEČÍ   
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 
 
Toxikologické informa ční st ředisko:  tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 
 
 
          T 101 + T 102       T 103 + T 104                         
 
 


