
Softbait Paint Gebruiksaanwijzing
Bij gebruik van een airbrush pistool, heeft men ALTIJD “Softbait Paint Thinner” nodig om het pistool te reinigen.
Gebruik GEEN andere reinigingsproducten, dit kan het toestel slecht reinigen en het toestel beschadigen.
Men heeft ook ALTIJD “softbait paint - clear glosscoat” nodig als afwerkingslaag, dit om tot het beste resultaat te komen.

1. Reinig het kunstaas met “Ultra Cleaner”(handschoenen verplicht). U kan dit doen door gebruik van een doek, gebruik best geen papier.
U kan ook het kunstaas kort spoelen in Ultra Cleaner en daarna het kunstaas 15 tot 30 min. laten drogen.
Het is belangrijk om tijdens het spoelen goed te wrijven op het kunstaas.
2. Schud het fl esje met softbait paint zeer goed. 
Compressor druk 2-4 bar, gebruik een airbrushpistool met een 0,3 of 0,5mm naald.
De verf is droog na ca 5 minuten.
3.Na het airbrushen van het kunstaas gebruikt men “Softbait Paint Glosscoat”. 
Men spuit meerdere dunne lagen over het kunstaas om een glanzend uiterlijk te bekomen. De aangebrachte verf zal ook extra beschermd zijn tegen loskomen.
Deze laag max. 30 min na het airbrushen aanbrengen.
4.Plaats het kunstaas voor meerdere dagen buiten. Op deze manier zal de geur van de verf volledig verdampen.
5.Zorg ervoor dat alle fl esjes steeds goed gesloten zijn anders zullen deze hun sterkte verliezen en niet goed meer werken.
6.Na het airbrushen het airbrush pistool goed reinigen. Indien nodig, onderdelen even weken/spoelen in Softbait Paint Thinner.
Om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen kan men ook wattenstaafjes gebruiken gedrenkt in softbait paint thinner.
7.Indien gewenst kan de airbrush verf verdund worden met softbait paint thinner, dit is normaal niet nodig.
8.De verf is ontvlambaar, wees voorzichtig. Gebruik ALTIJD een degelijk CE gekeurd masker met fi lters (bruin), bijvoorbeeld A2 of ABE1.
Gebruik deze in een goed geventileerde ruimte. Geschikt masker en bijhorende fi lters zijn verkrijgbaar via onze webshop. 
Handbescherming : persoonlijk gebruik ik 2 paar wegwerp nitril handschoenen (2 handschoenen over elkaar).

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.H312 Schadelijk bij contact met de huid.H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.H332 Schadelijk bij inademing.H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
Preventie
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen.Niet roken.
P260 stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel niet inademen. 
P280 Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
Reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met waternevel, schuim, droog chemisch product of koolstofdioxide.
Opslag
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschrijving eerstehulpmaatregelen
Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.

Eerstehulpmaatregelen bij
- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding. 
Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.
- Contact met de huid : Verontreinigde kledij uittrekken. Huid onmiddellijk spoelen met veel water. (ev. douchen).
Bij (blijvende) irritatie, een arts raadplegen.
- Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water. Contactlenzen 
verwijderen. Bij blijvende irritatie van de ogen, oogarts consulteren. Oog blijven spoelen of druppelen tijdens vervoer. 
- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Inhalatiebescherming : CE-goedgekeurd masker voor organische dampen en oplosmiddelen (type A,bruin).
- Huidbescherming : Chemische en oliebestendige kledij wordt aanbevolen.
- Handbescherming : Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen (EN 374):
Aangezien het product een mengsel is van verschillende stoffen, kan de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekend worden en moet
het vóór gebruik getest worden. 
- materiaal : Butylrubber
- dikte : 0,7 mm
- doorbraaktijd : < 25 min.
- Oog-/Gezichtbescherming : Aansluitende veiligheidsbril of gelaatsscherm.
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Producent :
Bright Baits - Vredestraat 7 - 9800 DEINZE(Belgium)  +32 496 83 55 89 - Info@brightbaits.com

Bij noodgevallen (België) bel 112 of het antigifcentrum : +32 70 245 245
Nederland : 030-2748888 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)
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