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B 514 - Mr. SUPER CLEAR FLAT        (Aerosol)  
       170 ml 

Akrylátový krycí lak.  
 
Produktová řada se dodává v aerosolu: 
 
- jako lesklý (GLOSS),  
- pololesklý (SEMI-GLOSS) 
- matný (FLAT).  
 
Zajišťuje vynikající ochranu povrchu modelu proti otěru a působení 
UV záření. Po aplikaci rychle schne a vytváří velmi tvrdou a slabou 
ochranou vrstvu. Před použitím důkladně protřepte. Nanášejte 
nástřikem, plynulým pohybem nad povrchem modelu, v přiměřené 
vrstvě.  
 
 

 
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: 
 
Ethyl-acetát   (Index: 607-022-00-5) 
n-Butyl-acetát   (Index: 607-025-00-1) 
Ethanol    (Index: 603-002-00-5) 
Butanon    /Index: 606-002-00-3) 
 
Klasifikace směsi podle 1999/45/ES: 
 
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 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 
 
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.  
 
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. 
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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. 
 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 st. 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. 
 
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 
919 293 nebo 224 915 402. 
 
Dovozce do EU:       Země původu: 
        Japonsko 
GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH 
Louise-Dumont-Str.31, 402 11 Düsseldorf 
Spolková republika Německo (Germany) 
IČ: 121295701 
tel.: +49211166594, +494023713570 
fax: +49211357035 
mail: hattapeiris@gsieurope.de 
 
 
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 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   F+ Extrémně hořlavý      Xi - Dráždivý 
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