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Käyttöohjeet
Käytettäessä ilmakahvea pistoolin puhdistamiseen tarvitaan AINA Softbait Paint Thinner.
ÄLÄ käytä muita puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta ja vahingoittaa laitetta.
On myös tärkeää käyttää selkeää maalia (glosscoat) viimeistelykerroksena, jotta saavutetaan paras tulos.
1. Puhdista keinotekoinen nahka “Ultra Cleaner” -välineellä (vaaditut hansikkaat). Voit tehdä sen käyttämällä kangasta, älä käytä paperia.
Voit myös huuhdella keinotekoista nahkaa lyhyesti Ultra Cleanerissa ja anna keinokuidun kuivua 15-30 minuuttia.
On tärkeää hioa keinotekoista nahkaa huuhtelussa.
2. Ravista pulloa softbait-maalilla hyvin.
Kompressorin paine 2-4 bar, käytä ilmakuivainta 0,3 tai 0,5 mm: n neulalla. Maali on kuiva noin 5 minuutin kuluttua.
3. Käytä “Softbait Paint Glosscoat” -silmukan jälkeen.
Useita ohutkerroksia ruiskutetaan keinotekoisen kiiltoosan päälle luoden kiiltävän ulkonäön. Käytetty maali on lisäksi suojattu löysäämiseltä.
Levitä tätä kerrosta enintään 30 min ilmavälin harjauksen jälkeen.
4. Aseta taidetta useita päiviä varten. Tällä tavoin maalin haju haihtuu kokonaan.
5. Varmista, että kaikki pullot ovat aina kunnolla kiinni. Muutoin ne menettävät voimansa ja eivät enää toimi kunnolla.
6. Puhdista ilmansuutin huolellisesti ilmakuvan jälkeen. Tarvittaessa kääri osat Softbait Paint Thinner -levyyn.
Puhdista vaikeita paikkoja voit käyttää myös softbait-maalikerroksessa liotettuja puuvilla-pyyhkeitä.
7. Halutessasi ilmakuiva-maali voidaan laimentaa softbait-maalin ohennuksella, tämä ei yleensä ole välttämätöntä.
8. Maali on syttyvää, ole varovainen. Käytä aina oikein CE-hyväksyttyä maski suodattimilla (ruskea), esimerkiksi A2 tai ABE1.
Käytä sitä hyvin ilmastoidussa tilassa. Sopiva naamari ja siihen liittyvät suodattimet ovat saatavilla verkkokaupassamme.
Käsiensuojaus: Henkilökohtaisesti käytän 2 paria kertakäyttöisiä nitriilikäsineitä (2 käsinettä toistensa päälle).
Vaaralausunnot
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
varotoimet
Ennaltaehkäisy
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Reaktio
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P370 + P378 Tulipalon sattuessa sammutetaan vesisuihkulla, vaahdolla, kuivakemikaalilla tai hiilidioksidilla.
Varastointi
P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Kuvaus ensiaputoimenpiteet
Yleistä: Jos epäilet tai jatkuvat oireet, ota yhteys lääkäriin.
Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle.
Ensiaputoimenpiteet
- Hengitettävä: Hävitä raittiiseen ilmaan. Pidä uhri rauhallisena, puoliksi istutettuna.
Jos uhri ei hengitä tai epäsäännöllisesti, käytä keinotekoista hengitystä. Kysy lääkäriltä.
- Kosketus ihoon: Poista saastunut vaatetus. Huuhtele iho välittömästi runsaalla vedellä. (Ev. Suihkussa).
Jos pysyviä ärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
- Kosketus silmiin: Huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä välittömästi ja perusteellisesti vähintään 15 minuutin ajan. Piilolinssejä
poista. Jos silmien ärsytys pysyy vakaana, ota yhteys silmälääkäriin. Pidä silmien huuhtelu tai tippuminen kuljetuksen aikana.
- Nauttiminen: ÄLÄ POISTA. Huuhtele suu vedellä.
Ota välittömästi yhteys ANTIGIFCENTRUMiin tai lääkäriin.
Henkilökohtaiset suojavarusteet
- Hengityssuojain: CE-hyväksytty orgaanisten höyryjen ja liuottimien naamari (tyyppi A, ruskea).
- Ihonsuojaus: Kemikaaleja ja öljyä kestäviä vaatteita suositellaan.
- Käsiensuojaus: Sopiva suojakäsineiden materiaali (EN 374):
Koska tuote on eri aineiden seos, käsinemateriaalien kestävyys ei voi olla ennalta määritelty ja sen on oltava
testataan ennen käyttöä.
- Materiaali: butyylikumi

