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Hvordan holder jeg  
mit udendørs  

træ rent?

EXTERIOR SOAP
Miljøvenlig sæbe med rengørende og plejende effekt

Exterior Soap er en sæbe, der rengør og tilfører næring. Produktet bruges til at 
rengøre udendørs træoverflader, der har været behandlet med olie fra det udendørs  
Rubio Monocoat-sortiment. Sæben er velegnet til regelmæssig rengøring.

FORSKRIFTER: 
01. Gør træoverfladen våd. 02. Ryst flasken for at opnå en ensartet blanding. 03. Hæld 1 liter 
Rubio Monocoat Exterior Soap i en spand. Tilføj 3 liter rent vand. 04. Rengør overfladen med 
en moppe eller en fnugfri klud. 05. Lad overfladen tørre i ca. 30 minutter.

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
Brugsklar spray med vores miljøvenlige sæbe med en rensende og plejende effekt

Exterior Soap Ecospray er den praktiske, brugsklare version af Rubio Monocoat Exterior Soap. 
Den er meget velegnet til rengøring af mindre overflader. Den tomme sprayflaske kan genop-
fyldes med Exterior Soap efter brug. Det er både en praktisk og miljøvenlig løsning.

FORSKRIFTER: 
01. Gør træoverfladen våd. 02. Ryst flasken for at opnå en ensartet blanding. 03. Sprøjt 
produktet på overfladen.. 04. Rengør overfladen med en moppe eller en fnugfri klud. 05. Lad 
overfladen tørre i ca. 30 minutter.

SÅDAN GENOPFYLDES SPRAYFLASKEN:
Hæld 150 ml Rubio Monocoat Exterior Soap i sprayflasken, og fyld op til 500 ml med rent vand.

RENGØRING

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY EXTERIOR SOAP

Har du nogensinde tænkt på, hvordan du kan pleje dit træ udendørs optimalt, hvis det er blevet 
behandlet med Hybrid Wood Protector? Så kan du finde svaret i denne plejebrochure. Vi fortæller 
dig først om den bedste fremgangsmåde til at rengøre dit træ udendørs, og derefter viser vi dig, 
hvordan du kan genopfriske og restaurere dit forvitrede træ udendørs.
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TIL MINDRE  
OVERFLADER

TIL STØRRE 
OVERFLADER



EXTERIOR WOOD CLEANER
Effektiv rengøring af træ udendørs

Exterior Wood Cleaner er et forberedende rensemiddel til alle typer træ udendørs (gårdhaver 
af træ, udvendige døre, carporte, terrasser, etc.) og kompositmateriale. Produktet fjerner grå 
misfarvning, grønne aflejringer og snavs. På den måde bliver dine træoverflader udendørs så 
gode som nye igen!

FORSKRIFTER: 
01. Fugt overfladen med vand. Brug en haveslange. 02. Påfør noget ufortyndet Exterior Wood 
Cleaner. 03. Skrub det behandlede område med en nylonskurebørste i træets åreretning, indtil 
det er rent. Dette vil få produktet til at skumme. Ved genstridige pletter gentages behandlin-
gen. 04. Rengør grundigt med vand, indtil alt skum er væk. 05. Lad overfladen tørre helt, til 
den ser tør ud og føles tør (± 30 minutter ved en temperatur på 20 °C og med god ventilation). 
06. Behandl med dit ønskede træbeskyttelsesprodukt til udendørs brug fra Rubio Monocoat.

HYBRID WOOD PROTECTOR
Farver og beskytter træ udendørs med ét enkelt lag
Er dit træ blevet behandlet med Hybrid Wood Protector, og ønsker du at genopfriske farven 
og beskytte træet optimalt igen? Så kan du bruge det samme produkt igen i den oprindelige 
farve. Slibning er ikke nødvendigt!

FORSKRIFTER: 
01. Rengør med rent vand, hvis der ikke er mosvækst på træoverfladen. Rengør med Exterior 
Wood Cleaner, hvis der er mosvækst på træoverfladen. 02. Lad overfladen tørre. 03. Omrør 
olien grundigt før påføring. Påfør et lag Hybrid Wood Protector med en flad pensel eller pens-
len Standard 220. 04. Lad det virke i 10 minutter. Fjern derefter overskydende olie ved at 
udjævne overfladen med den samme pensel (uden at tilføje mere af produktet). 05. Tør alle 
rester af overskydende produkt af med en klud efter 5 minutter.

EXTERIOR 
WOOD CLEANER LAD DET TØRRE

HYBRID WOOD 
PROTECTOR

GENOPFRISKNING OG RENOVERING

TIPS:
Hvor ofte vertikalt træ skal vedligeholdes, afhænger af det enkelte projekt. Afhængigt af trætypen, oliens farve 
og stedet kræves der hyppigere vedligeholdelse nogle steder end andre. Terrasser bør vedligeholdes hvert år.  

ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELS

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantænde. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog 
en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse.Derfor skal 
kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.
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HVORNÅR? 
TERRASSER:
Vedligeholdelsen af   din terrasse bør gentages årligt.

LODRET TRÆ:
Den allerførste service skal udføres efter 1 år. 
Yderligere vedligeholdelse kan gentages hvert 3. til 5. år.

Terrasser &
lodret træ
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© Breitenthaler, Østrig

© Privat bolig, Belgien

© Extremis, Belgien

© Villa Foresta, La Réunion



Angiv, hvilken farve du brugte:

Påføringsdato: ........................................................................................................................................................

Vedligeholdelseskalender: 

Hvornår blev dit træ behandlet?  ............................................/....................................................../................................................

Vedligeholdelse 1:   .................................../............................................................/................................................    Vedligeholdelse 2:   .................................../............................................................/................................................

Vedligeholdelse 3:   .................................../............................................................/................................................    Vedligeholdelse 4:   .................................../............................................................/................................................

Yderligere vedligeholdelse: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Din gulvlægger/-forhandler:

DRAGONFRUIT

LAGOON SUNFLOWER DOLPHIN

PIGLET

POPPY VEGGIE CHARCOAL

SUNSET

NATURAL TEAK ROYAL BLACK CHOCOLATE PUREGREY

WHITE TAUPE LOOK IPÉ LIGHT GREY

CUSTOM-MADE

.....................................................................................................................................................Navngiv din specialfremstillede farve:

Sunprimer HWP:  JA  NEJ
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