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RMC UNIVERSAL MAINTENANCE 
OIL
Rubio® Monocoat Universal Maintenance Oil er en universal plejeolie til beskyttelse 
og opfriskning af farven på oliebehandlede overflader. Vedligeholdelsesintervallet 
afhænger af færdslen. Denne behandling bør påføres, før farven afbleges. RMC Universal 
Maintenance Oil nærer gulvet, giver det et mere fyldigt udseende (satinglans) og forbedrer 
modstandsdygtigheden mod væske.

Vedligeholdelse med RMC Oil Plus 2C i dens originale farve skal foretages, når den 
behandlede overflade begynder at være for slidt, eller hvis farven skal repareres.

OPLYSNINGER 
› Tekniske egenskaber

∙ Basis: en blanding af naturlige olier og hård voks
∙ Konsistens: væske
∙ Flammepunkt cc (astm d93): >65 °C
∙ Densitet: 0,93-1,4 g/cm3

∙ VOC: 0 g/l

› Emballage
0,5 l dåse

› Opbevaring
Produktet kan opbevares i op til 24 måneder, hvis det opbevares tørt i den originale 
emballage.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING
› Vejledning

Faglig ekspertise kræves ikke ved behandling af gulvet med RMC Universal Maintenance
Oil.
TRIN 1. Fjern skidt og støv på overfladen.
TRIN 2. Rengør gulvet grundigt med RMC Soap og vand. Skyl godt af med vand for at 

fjerne evt. sæberester. Lad det tørre helt.
TRIN 3. Manuel påføring

Påfør olien med en klud, pensel eller svamp. 
Mekanisk påføring
Påfør olien med en gulvpolermaskine og en beige pad. Behandling af områder 
på ca. 2-4 m2. Hvert behandlede område skal tørres tør med køkkenrulle eller 
bomuldsklud i løbet af 15 minutter. Tør gulvet tør med en hvid pad ved brug af 
en gulvpolermaskine.

TRIN 4. Sørg for god udluftning i rummet. Gulvet er tørt i løbet af 6-8 timer.

Tør kun gulvet af med en fugtig klud den første uge. Derefter kan RMC Soap bruges.

› Forbrug
0,5 l = 75-100 m2 (afhængigt af slitage)
Brug kun en lille smule, så gulvet ikke bliver klæbrigt.

Disse angivelser er vejledende. Resultaterne afhænger af trætype og klargøring. Det 
anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise forbrug.

OBS!
Produktet må IKKE fortyndes! Klude, der er gennemvædet med olie, kan selvantænde.
Derfor skal de gennemvædes med vand, før de bortskaffes.
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RMC Soap

› Værktøj

› Tilknyttede produkter

RMC-pensel
standard 100

RMC-pad
rød, rund

RMC-pad
hvid, rund

RMC-svamp
standard

RMC-klude
bomuld – sæt med 1 kg 

RMC-klude
fl eece – sæt med 10 kg 

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: 19.05.2017 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

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


