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Softbait paint användningsinstruktion
När du använder airbrush spruta,Ska du ALLTID använda “softbait paint thinner” för rengöring av din airbrush spruta.
Använd ALDRIG andra rengörningsprodukter för din airbrushspruta,det kan orsaka skador på sprutan.
ALLTID behöver du också softbaitfärg klar glanscoat (“softbait paint - clear glosscoat”)som ytskikt, för att uppnå bästa resultat.
1.Rengörnning gummibeten,Du kan använda en trasa el. dyl. och ultra cleaner,(använd gummihandskar obligatorisk) använd inte papper,du kan
ochså doppa betena en kort stund i ultra cleaner och låt dom torka i 15-30 min tills dom är torra,det är viktigt att gnugga med cleanern på betet så
det blir helt fritt från fett.
2.Skaka burken med färg väl så färgen blir blandad ordentligt,Måla betena med ett tryck på 2-4 bar,använd en nål på 0,3-0,5mm
i din airbrush,färgen är torr efter ca:5min
3.Slutligen klarlacken(glosscoat)lägg flera lager,då blir ytan blankare och skyddar samtidigt betet. Lägg till det här laget max 30 min. efter målning.
4.Placera betet utomhus el,liknande i några dagar,så förvinner den starka lukten.
5.Försäkra dej om att färg/rengörningsflaskorna alltid är stängda,annars kommer dom att förlora sin styrka och färgen fungerar inte ordentligt.
6.Skruva isär airbrushsprutan efter användning och rengör den väl,du kan även lägga delarna i en burk med
softbait paint thinner över natten om det skulle behövas.
7.Färgen kan tunnas ut med “softbait paint thinner” om det skulle behövas men det är vanligtvis inte nödvändigt.
8.Färgen är brandfarlig,använd ALLTID en CE-godkänd mask med lämpligt filter typA(brun) och måla i väl ventilerade utrymmen.
Lämplig mask och tillhörande filter finns i vår webbshop.
Handskydd: Personligen använder jag 2 par engångshandskar (2 handskar ovanpå varandra).
Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H312 Skadligt vid hudkontakt
H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H332 Skadligt vid inandning
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H351 Misstänks kunna orsaka cancer
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare
P370+P378 Vid brand: Släck med CO2, alkoskum, pulver eller vattendimma
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten
Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Generellt : Vid minsta tvekan eller om symptom uppstår, sök läkare.
Vid inandning : Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Vid andningssvårigheter låt utbildad
personal ge den skadade syrgas. Låt den skadade vila på varm plats och kontakta omedelbart läkare.
Vid kontakt med ögonen : Spola ögonen med rikliga mängder vatten. Om symptom kvarstår, sök läkare.
Vid hudkontakt : Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare.
Vid förtäring : Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och kontakta
läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.
Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd: CE-godkänd mask för organiska ångor och lösningsmedel (typ A, brun).
Hudskydd: Kemiska och oljebeständiga kläder rekommenderas.
Handskydd: Lämpligt material för säkerhetshandskar (EN 374):
Eftersom produkten är en blandning av flera ämnen, är handskens hållbarhet
Materialen kan inte beräknas i förväg och ska testas före användning.
- Material: Butylgummi
- Tjocklek: 0,7 mm
- genombrottstid: <25 min.
- Ögon / ansiktsskydd: Stängda skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

