
TEKNISK DATABLAD I  INTERIØR

www.rubiomonocoat.com  I 01

CASHMERE BROWNALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE INTENSE GREYINTENSE BLACK

MYSTIC BROWNMINT WHITE MONSOON GREY PEBBLE GREY

VINTAGE BROWNURBAN GREY VANILLA CREAMSMOKED BROWN

NORDIC WHITE

RMC PRECOLOR EASY
Ikke-reaktiv forfarvning
Rubio® Monocoat Precolor Easy er en forfarve, der er beregnet til brug sammen med RMC Oil 
Plus 2C for at skabe specielle effekter og kontraster. 

Muligheden for at vælge en kombination af RMC Precolor Easy i 14 forskellige farver (der kan 
blandes indbyrdes) med en finish i en af de 40 farver, som RMC Oil Plus 2C-sortimentet
findes is, giver ubegrænsede kreative muligheder, mens RMC Oil Plus 2C's optimale 
molekylære binding med træet stadig garanteres.

PRODUKTOPLYSNINGER 
› Særlige egenskaber

∙ Naturligt udseende
∙ Kan også påføres med polermaskine
∙ 14 unikke farver
∙ Ubegrænsede kombinationsmuligheder

› Tekniske egenskaber
∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
∙ Densitet: mellem 1 kg/l og 1,16 kg/l, alt efter farve
∙ VOC-indhold: 0 g/l
∙ Vandopløselighed: 100 %

› Farver
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› Emballage
100 ml flaske og 1 l, 2,5 l og 5 l dåse

› Opbevaring
Produktet kan opbevares i op til 12 måneder. Opbevares tørt i den originale emballage ved en temperatur på 5-25 °C.
Produktet er følsomt over for frost. Opbevares og transporteres frostfrit.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING
› Vejledning

TRIN 1. Slib overfladen fri for ridser. Ved renovering af gamle gulve skal alle rester af tidligere behandlinger fjernes (fernis, lak, olie, 
voks osv.).

TRIN 2. Støvsug gulvet med en industriel rengøringsmaskine, og påfør derefter RMC Cleaner.
TRIN 3. Omrør produktet grundigt og regelmæssigt.

MANUEL PÅFØRING:
∙ Arbejd i områder af en størrelse, så du kan nå manuelle udbedringer uden at skulle træde på det behandlede område. 

Brug evt. tape til at afgrænse områder.
∙ Påfør RMC Precolor Easy på kryds med en grøn RMC grunderrulle.
∙ Gnid det tørt med en fnugfri klud.

PÅFØRING MED POLERMASKINE:
∙ Arbejd i områder af en størrelse, så du kan nå manuelle udbedringer uden at skulle træde på det behandlede område. 

Brug evt. tape til at afgrænse områder.
∙ Påfør RMC Precolor Easy på kryds med en grøn RMC grunderrulle.
∙ Polér med en gulvpolermaskine og en rød RMC-pad. Stop, når produktet er fordelt jævnt og ensartet.
∙ Gnid det tørt med en RMC mikrofiberpad.

TRIN 4.  Lad overfladen tørre i +/-12 timer. Den præcise tørretid afhænger af fundament, fugtighed, temperatur og udluftning. 
Ved evt. overlapning: Se Bemærk!

TRIN 5.  Polér overfladen let med en polermaskine og en beige RMC-pad.
TRIN 6.  Støvsug igen.
TRIN 7. Påfør RMC oil plus 2C. Du kan læse mere i oliens tekniske datablad om korrekt påføring af dette produkt.

Bemærk
∙ Evt. overlap kan fjernes! Sprøjt rent vand på gulvet, og poler med en polermaskine eller gulvskrubbe med en rød RMC-pad.
∙ Evt. overlap fjernes IKKE ved påføring af olien. Det er vigtigt at fjerne alle overlapninger før påføring af olien.

› Tips & tricks
∙ Sluk for gulvvarmen 48 timer inden påføring.
∙ Må ikke kombineres med vandbaserede finishprodukter!
∙ Må ikke påføres som dæklag eller filmdannende lag!
∙ Vanskeligt at påføre på trægulve i sildemønster.
∙ Træd ikke på overfladen med fugtige fødder.
∙ Omrør produktet grundigt før påføring. Når der bruges flere beholdere på ét sted, bør de blandes for at sikre et ensartet
  resultat.

› Forbrug
1 l = 15-20 m2, afhængigt af træsort og klargøring.

Disse angivelser er vejledende. Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise forbrug.
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RMC grunderrulle
grøn

RMC-klude
bomuld – sæt med 1 kg 

RMC-pad
rød, rund

RMC Cleaner RMC Oil Plus 2C

RMC mikrofi berpad

DIN FORHANDLER: 

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV 
hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. 
Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der 
skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er 
tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. Dato for det tekniske 
datablad: 10/04/2018 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter til beskyttelse og indfarvning af indendørs og udendørs træ 
på www.rubiomonocoat.com

› Værktøj

› Tilknyttede produkter


