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RMC TANNIN REMOVER
Rubio® Monocoat Tannin Remover er et brugsklart produkt til fjernelse af pletter på træ, 
der skyldes en reaktion på syre og vand. Disse pletter opstår ofte efter kontakt med fugt og 
metal, fx en fugtig dåse Coca-Cola på køkkenbordet. Produktet kan bruges på ubehandlede, 
oliebehandlede og voksbehandlede overflader.

Også velegnet til udendørs anvendelser!

PRODUKTOPLYSNINGER
› Bestemt pletfjerner til:

› Sorte pletter/garvesyrepletter, fx ringe/pletter af dåser, potteplanter osv.
› Også til: 
  - Vandpletter på parketgulve.
  - Forvitret udvendigt træ (nederst på porte, døre og vægge).

› Tekniske egenskaber
∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: væske.
∙ Udseende/farve: uigennemsigtig
∙ Lugt: ingen
∙ Densitet (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/l
∙ Opløselighed: vandopløselig

› Emballage
Ecospray 0,5 l og 1 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. Spray RMC Tannin Remover på pletten.
TRIN 2. Lad det virke i flere minutter.
TRIN 3. Tør overskydende produkt af med en fugtig klud eller med RMC Surface Care.
TRIN 4. Ved vanskelige pletter bør denne proces gentages, indtil det ønskede resultat er
    opnået.
TRIN 5. Lad overfladen tørre.

› Tips & tricks
∙ Vi anbefaler stærkt, at du først prøver produktet på en ikke-synlig del af træet for at
  teste effekten på netop dit træ. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser af
  forkert brug.
∙ Overskydende produkt må ikke skrabes væk.
∙ Må ikke påføres overflader, der tidligere har fået en reaktiv forbehandling.
∙ Efter en behandling med RMC Tannin Remover kan det være nødvendigt at påføre olie i 
  den originale farve på stedet.
∙ Hvis overfladen bliver for pletfølsom, vedligeholdes med RMC Oil Plus 2C (i den 
  oprindeligt påførte farve) for at reparere både farve og beskyttelse.
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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: 11.12.2017 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

› Værktøj

› Tilknyttede produkter

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

RMC-klude
bomuld – sæt med 1 kg 

RMC Surface Care RMC Oil Plus 2C


