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Brugervejledning
Når du bruger en airbrush pistol, skal du altid bruge Softbait Paint Thinner til at rense pistolen.
Brug IKKE andre rengøringsmidler til at rengøre pistolen, dette vil ødelægge pistolen.
Du skal ALTID bruge “softbait paint - clear glosscoat” som et finish lag, dette er nødvendigt for at få det bedst mulige resultat.
1. Rens softbaiten med Ultra Cleaner (nitril handsker kræves). Her skal du bruge en fnug fri klud.
Du kan også dyppe softbaits i Ultra Cleaneren kortvarig og lade dem tørre i 15-30 minutter, indtil de er helt tørre. Det er vigtigt at aftørre softbaitene, så de er meget rene.
2. Ryst flasken med maling meget hårdt, så maling blandes godt.
Kompressor ved 2-4 bar tryk, brug en airbrush pistolen med en 0.3-0.5mm nål. Malingen er tør efter 5 minutter.
3. Efter softbaiten er malet, afslut med klar maling (glosscoat). Spray flere lag, dette vil give agnen et blankt udseende og beskytter malingen bedre mod at skalle af.
(Tilføj dette lag maks. 30 min efter maling)
4. Placer softbaiten udenfor i flere dage og duften af maling vil gradvis forsvinde.
5. Sørg for, at flaskerne altid lukkes godt. Ellers vil den miste styrke og malingen vil ikke fungere ordentligt.
6. Afmonter airbrush pistolen efter brug og rengør meget godt, hvis det er nødvendigt, kan airbrush delene ligges i blød i softbait paint thinning.
For at rengøre små områder kan du bruge en vatpind til at rengøre.
7. Malingen kan fortyndes med “softbait paint thinning”, men det er normalt ikke nødvendigt.
8. Malingen er brandfarlig, pas på. Brug ALTID en CE-godkendt maske med korrekte filtre (brun) f.eks. A2 eller ABE1.
Anvendes i et godt ventileret område. Maske og filtre er tilgængelige i vores webshop.
Håndbeskyttelse: personligt bruger jeg 2 par nitrilhandsker oven på hinanden.
Faresætninger
H225 Meget brandfarlig væske og damp. H312 Farlig ved hudkontakt.H315 Forårsager hudirritation.H318 Forårsager alvorlig øjenskade.H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedserklæringer
Forebyggelse
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Reaktion
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P370 + P378 I tilfælde af brand: slukke med vandspray, skum, pulver eller kuldioxid.
Opbevaring
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt: Ved tvivl eller vedvarende symptomer, kontakt læge.
Giv aldrig bevidstløs person noget gennem munden.
Førstehjælpsforanstaltninger
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at den tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro.
Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.
- Hudkontakt: Fjern forurenet tøj.
Skyl straks huden med rigeligt vand. (brusebad om nødvendigt).
Kontakt læge hvis irritation udvikler sig.
- Øjenkontakt: Skyl straks grundigt og langt (mindst 15 min.) Med rigeligt vand.
Fjern kontaktlinser. Kontakt øjenlæge hvis irritation af øjnene udvikler sig.
Hold skyllet eller dryp øjet under transport.
- Indtagelse: Fremprovoker ikke opkast. Skyl munden med vand.
Telefonnummer i nødstilfælde : Giftlinjen Denmark : +45 82 12 12 12
Personligt beskyttelsesudstyr
- Åndedrætsværn: CE-godkendt maske til organiske dampe og opløsningsmidler (Type A, brun).
- Hudbeskyttelse: Kemisk og olieafvisende tøj anbefales.
- Håndbeskyttelse: Egnet materiale til sikkerhedshandsker (EN 374):
Da produktet er en blanding af flere stoffer, er handskens holdbarhed
Materials can not be calculated beforehand and must be tested before use.
- Materiale: Butylgummi
- Tykkelse: 0,7 mm
- gennembrudstid: <25 min.
- Øjen- / ansigtsbeskyttelse: Lukkede sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm.

