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RMC SOAP
Rubio® Monocoat Soap er en sæbe til regelmæssig rengøring af oliebehandlede overflader.
Sæben fjerner alt snavs og fedt uden at efterlade en film. Bevarer træets matte, naturlige 
udseende. Rubio® Monocoat Soap er koncentreret og er derfor meget økonomisk i brug.

PRODUKTOPLYSNINGER
› Tekniske egenskaber

∙ Fysisk tilstand: væske
∙ Farve: gul
∙ Lugt: citrus
∙ pH: 6-8
∙ Densitet: 1,02 kg/l

› Emballage
1 l og 2 l flaske

› Opbevaring
Produktet kan opbevares i op til 12 måneder. Opbevares tørt i den originale emballage. Må ikke 
udsættes for frost.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING
› Vejledning

TRIN 1. Fjern alt støv med en støvsuger.
TRIN 2. Hæld maks. 50-100 ml RMC Soap i en spand med 10 l vand.
TRIN 3. Rengør overfladen med en moppe.
TRIN 4. Lad det tørre: ± 15 minutter

› Tips & tricks
∙ Rengøres højst en gang om ugen med RMC Soap eller RMC Surface Care. Hyppig rengøring eller
  brug af for meget RMC Soap eller RMC Surface Care kan resultere i en fedtet overflade.
∙ Der må ikke stå vand på overfladen. Aftørring med en hårdt opvredet klud er tilstrækkeligt.
  Der må ikke gås på gulvet, før det er helt tørt.
∙ Det er bedst at bruge to spande: én med sæbe og vand og én med rent vand for at skylle
  moppen ren for skidt.

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: 08.12.2017 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.
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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


