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SM Barva 207       10 ml 
 

                
Modelářská barva – kovový odstín. Je určena k barvení 
plastikových modelů nástřikem stříkací pistolí. Před použitím řádně 
rozmíchejte. Řeďte dle potřeby ředidlem Gunze Mr.COLOR 
THINNER nebo Mr.LEVELING THINNER.  
 
 
 
 

 
Doporučené ředění je podle hustoty barvy 1:1 až 2:1. 
Barva po zaschnutí vytváří tvrdý a odolný povrch, a to jak při nástřiku na plastik, tak na plastik nastříkaný základní 
barvou Mr.Base White nebo Mr.Surfacer. Je důležité povrch modelu před aplikací barvy dobře vyleštit.  Po 
zaschnutí barvy je možné bez omezení aplikovat obtisky a provádět další nástřiky barvou nebo bezbarvými laky. 
Pro zafixování obtisků doporučujeme použít bezbarvé laky řady Super Clear aplikované stříkací pistolí (C181, C182, 
C183 a C184).  
 
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: 
 
2-Methylpropan-1-ol  CAS: 78-83-1 
 
 
Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008: 
 
Standardní věty o nebezpečnosti 
 
H226   Hořlavá kapalina a páry. 
H315  Dráždí kůži. 
H318   Způsobuje vážné poškození očí. 
 
 
Signální slovo: NEBEZPEČÍ 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
 
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103    Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. 
P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 
P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P310    Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P321    Odborné ošetření (viz na tomto štítku). 
P362+P364   Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
P405    Skladujte uzamčené. 
P501    Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními 

předpisy. 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli 
všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Chraňte před teplem nad 50 st. C – Zákaz kouření. 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické přístroje a nástroje do 
výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům 
statické elekřiny. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice odolné proti 
rozpouštědlům. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI expozici nebo podezření 
na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. V případě požáru: K hašení použijte sněhové nebo práškové hasící 
přístroje. Uniklý produkt seberte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. 
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 
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Popis první pomoci: 
 
· Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. 
 
· Při nadýchání: Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku. 
 
· Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 
 
· Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem. 
 
· Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem. 
 
V případě požáru: 
 
Vhodná hasiva: 
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními 
paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. 
 
Nevhodná hasiva: Plný proud vody 
 
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
 
Pokyny pro hasiče 
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 
 
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. Skladujte uzamčené, odděleně od 
potravin, nápojů a léků.  
 
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 
Friedrich-Ebert-Str. 54, 402 10 Düsseldorf 
Spolková republika Německo (Germany) 
IČ: 121295701 
tel.: +49211166594, +494023713570 
fax: +49211357035 
mail: h.tenberg@gsieurope.de 
 

Distributor:      
    
EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.  
  
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika 
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325 
tel: +420 476 118 668, fax: +420 476 118 171 
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz 
 

 Země původu: Japonsko 


